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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

CIA Nº:

0717872-74.2018.8.11.0001 - (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE (S):

JOSÉ ARLINDO DO CARMO

ADVOGADO (S):

JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB/MT 3.722

Vistos, etc.

Considerando que o artigo 357 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial (CNGCJ) determina que na 

petição dirigida a Diretoria do Foro deve constar a qualificação e o número 

de inscrição do estagiário na Ordem dos Advogados do Brasil para 

comprovar sua inscrição,intime-se o requerente para apresentar a 

documentação comprobatória no prazo de 15 (quinze) dias.

 Publique-se.

 Cuiabá, 09 de julho de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA N°:

0717747-09.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE(S):

 CAMPOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

 Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Taxa Judicial proposto por CAMPOS 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP em benefício de seu Único e 

exclusivo administrador AÉCIO DE CAMPOS JARDIM FILHO, em relação as 

Guia nº 43828 sob o fundamento de recolhimento indevido.

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

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os pedidos de restituição deverão 

ser instruídos com os seguintes documentos:

 E-mail para comunicação.

 A Guia de recolhimento e comprovante do pagamento.

INTIME-SE o Requerente para apresentar os documentos faltantes 

conforme acima elencados, no prazo de 15 (quinze) dias, visto que a 

presença de todos deve ser rigorosamente observada.

Nada informado no referido prazo, arquive-se este expediente.

Publique-se.

 Obs.: O andamento processual dos processos administrativos pode ser 

acompanhado mediante consulta ao site do TJMT em HYPERLINK 

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

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

 Cuiabá, 09 de julho de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA Nº:

0717872-74.2018.8.11.0001 - (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE (S):

JOSÉ ARLINDO DO CARMO

ADVOGADO (S):

JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB/MT 3.722

Vistos, etc.

Considerando que o artigo 357 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial (CNGCJ) determina que na 

petição dirigida a Diretoria do Foro deve constar a qualificação e o número 

de inscrição do estagiário na Ordem dos Advogados do Brasil para 

comprovar sua inscrição,intime-se o requerente para apresentar a 

documentação comprobatória no prazo de 15 (quinze) dias.

 Publique-se.

 Cuiabá, 09 de julho de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA N°:

0717747-09.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE(S):

 CAMPOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

 Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Taxa Judicial proposto por CAMPOS 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP em benefício de seu Único e 

exclusivo administrador AÉCIO DE CAMPOS JARDIM FILHO, em relação as 

Guia nº 43828 sob o fundamento de recolhimento indevido.

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

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os pedidos de restituição deverão 

ser instruídos com os seguintes documentos:

 E-mail para comunicação.

 A Guia de recolhimento e comprovante do pagamento.

INTIME-SE o Requerente para apresentar os documentos faltantes 

conforme acima elencados, no prazo de 15 (quinze) dias, visto que a 

presença de todos deve ser rigorosamente observada.

Nada informado no referido prazo, arquive-se este expediente.

Publique-se.

 Obs.: O andamento processual dos processos administrativos pode ser 

acompanhado mediante consulta ao site do TJMT em HYPERLINK 

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

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

 Cuiabá, 09 de julho 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.: 1118785 Nr: 18240-72.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RODRIGUES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

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

OAB:11809, ROBERGES JUNIOR DE LIMA - OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOAO SOITO - 

OAB:114.089, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, 

HENRIQUE A. F. MOTTA - OAB:113.815/RJ, PEDRO HENRIQUE B. SOUSA 

- OAB:155.834/RJ

 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.: 269094 Nr: 1603-61.2007.811.0041

 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: CASSIA MARIA DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ROSA LOPES LUCAS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO MEDEIROS 

CRIVELLENTE - OAB:8321-B, VINÍCIUS VARGAS LEITE - 

OAB:18.130/GO

 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.: 1170810 Nr: 40536-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAGNER LUIZ VIEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:22.378, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 Nos termos 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.: 1103470 Nr: 11915-81.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHONES DIAS DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- 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.: 787520 Nr: 41422-29.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVEIRA ROSA E CIA LTDA - ME, MARIA LENI 

SILVEIRA ROSA, CARMO DA SILVA ROSA

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANNE SANTI DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 15435

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

devidamente INTIMADA à parte executados, para que efetue, no prazo de 

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

1200,00 (um mil e duzentos reais), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$600,00(seiscentos reais), para recolhimento da guia de custas e R$ 

600,00(seiscentos 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.: 797728 Nr: 4110-82.2013.811.0041

 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: VLADEMIR RISQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CITIBANK S.A, BANCO DO BRASIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCMITT - OAB:OAB/MT 14.360, TARCISIO LUIZ BRUN - OAB:16.191 

O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, ERODILCE SANTOS GUIMARÃES - OAB:16518, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123-PR, MARILSON 

MENDES RIBEIRO - OAB:16108/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$ 

633,45 (seiscentos e trinta e três reais e quarenta e cinco centavos), a 

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

forma separada, sendo R$429,43(quatrocentos e vinte e nove reais e 

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

204,02(duzentos e quatro reais 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.: 344247 Nr: 14448-91.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDCARLOS DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10.138/MT, RODRIGO LUIS GOMES PENNA - 

OAB:9.998 MT

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

OAB:12.903/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12099-B, 

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$ 

664,28 (seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte 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$ 

250,85(duzentos e cinquenta reais e oitenta 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.: 1061603 Nr: 51691-25.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUSA REGINA ALVES RIBEIRO

 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: FABIO JOÃO SOITO - 

OAB:114.089, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5736/O, HENRIQUE 

ALBERTO FARIA MOTTA - OAB:113.815, MARCIO HENRIQUE PEREIRA - 

OAB:7659/O

 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.: 1159624 Nr: 35786-43.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIEL ROCHA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:22.378, 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 773398 Nr: 26549-24.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. B DE ARAÚJO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PALOMARES 

MAIOLINO DE MENDONÇA - OAB:MT/ 14.961, UBIRAJARA GALVÃO DE 

OLIVEIRA - OAB:2528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOHAMAD RAHIM FARHAT - 

OAB:2542/MT, NÁJILA PRISCILA FARHAT - OAB:6770

 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$ 

2.423,98 (dois mil e quatrocentos e vinte e três reais e noventa e oito 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$1.211,99(um mil e duzentos e 

onze reais e noventa e nove centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 1.211,99(um mil e duzentos e onze reais e noventa 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.: 1015131 Nr: 29752-86.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO SANTANA SILVA COSTA

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

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILZA TOMÉ FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 17.179

 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$ 

602,08 (seiscentos e dois reais 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$ 188,65(cento e oitenta e oito reais e 

sessenta 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.: 903445 Nr: 32436-18.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: HELIODORIO SANTOS NERY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEANDRE BUCAIR SANTOS - 

OAB:7722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735/MT

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

devidamente INTIMADA à parte executada, 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.: 1138273 Nr: 26678-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JODEMILSON SANT' ANA XAVIER, LIZANGELA DOS 

SANTOS ARRUDA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENCO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO REUS BIASI - OAB:3478/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$ 

3.000,00 (três mil reais), a que foi condenado nos termos da r. sentença. 

Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$1500,00(um mil e 

quinhentos reais), para recolhimento da guia de custas e R$ 1500,00(um 

mil e quinhentos 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.: 173860 Nr: 22356-44.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIÁRIA SANTA ROSA LTDA.

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9368/MT, ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - OAB:11393, 

ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - OAB:7.322-A/MT, JAQUELINE 

PROENÇA LARRÉA - OAB:13.356/MT, NORMA SUELI DE CAIRES 

GALINDO - OAB:6.524-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BETTANIA MARIA GOMES 

PEDROSO - OAB:, BRUNO MACHADO COLELA MACIEL - 

OAB:16760/DF, GUSTAVO SOUTO - OAB:14.717/MT, ILDO ROQUE 

GUARESCHI - OAB:5417-B/MT, JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA 

NETO - OAB:4611-B/MT, JOSÉ NASCIMENTO DE CARVALHO - 

OAB:2320/MT, KATIUCY ALBUQUERQUE - OAB:10947/MT, LUCIA 

PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10.948/MT, LUCIANO LUÍS BRESCOVICI - 

OAB:6.814-B/MT, MIRIAM GONÇALVES BARBOSA - OAB:11.795/MT, 

OSCAR L. DE MORAIS - OAB:4300/DF, RENATO VALÉRIO FARIA DE 

OLIVEIRA - OAB:15.629/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.: 1128403 Nr: 22346-77.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DOUGLAS ALVES DE ARRUDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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.: 1115852 Nr: 16952-89.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE IVANILDO BEZERRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 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.: 1162006 Nr: 36768-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO DANTA ROTEA

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

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO 

CANAVARROS INFANTINO JUNNIOR - OAB:17.616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 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.: 824854 Nr: 30893-14.2013.811.0041

 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: NIVALDO PEDROZO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216, 

RAFAELLA LORY DA SILVA E SILVA - OAB:12445, SONIA REGINA DE 

LIMA VILELA - OAB:15971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13431-A, 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.: 1039136 Nr: 41217-92.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOLFO DA SILVA CORREA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos do 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.: 845708 Nr: 49365-63.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE PEIXOTO MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITY LAR DISMOBRAS IMP. EXP. 

DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:12301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, FABIO RIVELLI - OAB:19023-A OAB/MT, 

INESSA DE OLIVEIRA TREVISAN SOPHIA - OAB:6483/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$ 

629,78 (seiscentos e vinte e nove reais e setenta 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$ 216,35(duzentos e 

dezesseis reais e trinta 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.: 946856 Nr: 58497-13.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA MARQUES ECHEVERRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES

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

OAB:17.613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLE PAULO SERVIO DA 

SILVA - OAB:20.298-A, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:142.452/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$ 

857,42 (oitocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e dois centavos), a 

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

forma separada, sendo R$428,71(quatrocentos e vinte e oito reais e 

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

428,71(quatrocentos e vinte e oito 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1290122 Nr: 4956-26.2018.811.0041
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPEDITO GOMES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LEVERGINA GUIMARÃES DE 

CAMPOS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERARDO GOMES - 

OAB:3587/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

devidamente INTIMADA à parte embargante, para que efetue, no prazo de 

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

2.754,32 (dois mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$1.377,16(um mil e trezentos e 

setenta e sete reais e dezesseis centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 1.377,16(um mil e trezentos e setenta e sete reais e 

dezesseis 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.: 800809 Nr: 7236-43.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CEZARIO

 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$ 

272,75 (duzentos e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos), a 

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

forma separada, sendo R$206,71(duzentos e seis reais e setenta e um 

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

seis reais 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1133909 Nr: 24599-38.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBÉRIO SOUZA SOBRAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 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.: 268351 Nr: 1353-28.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEIVE DE OLIVEIRA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOUTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO, HDI 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FERREIRA DE BRITO 

- OAB:OAB/MS 9.982, LEONARDO SULZER PARADA - OAB:9961-MS, 

THIAGO AUED - OAB:OAB/SP-227.080

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS FORMIGA 

JUNIOR - OAB:5645/MT, MARCOS DANTAS TEIXEIRA - OAB:3850/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 requerente, para que efetue, no prazo de 5 

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

918,02 (novecentos e dezoito reais e dois centavos), a que foi condenado 

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

sendo R$429,51 (quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta e um 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$459,01(quatrocentos 

e cinquenta e nove reais 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 810540 Nr: 17030-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA PEREIRA DE SOUZA, JENIFER SOUZA DE 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO BRUNO DE OLIVEIRA BARBOSA, 

MARIANA FREITAS GOMES DE OLIVEIRA

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

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

devidamente INTIMADA à parte impugnantes, 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.: 735772 Nr: 32160-89.2011.811.0041

 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: RCB, MARCIA MARIA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos 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.: 769791 Nr: 22778-38.2012.811.0041

 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: CARLOS CESAR LONGOBARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR HUGO DE SÁ, SEBASTIÃO VAGUINO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/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.: 464415 Nr: 32351-71.2010.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO DE ARRUDA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A / MT, JOÃO CELESTINO BATISTA NETO - 

OAB:11367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/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$ 

547,04 (quinhentos e quarenta e sete reais 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$ 130,96(cento e trinta 

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.: 725706 Nr: 21448-40.2011.811.0041

 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: VANDERLEY LEMES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 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$ 

719,00 (setecentos e dezenove reais), 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$ 305,57(trezentos e cinco reais e 

cinquenta 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.: 813744 Nr: 20213-67.2013.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO FABRINI PIMENTA BRAGA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO FABRINNY PIMENTA 

BRAGA - OAB:15866-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A, 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.: 877399 Nr: 15050-72.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEMOGENO DO ESPIRITO SANTO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/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$ 
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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.: 878476 Nr: 15792-97.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LECY BOTELHO RODRIGUES

 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$ 

576,43 (quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e três 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$ 163,00(cento e 

sessenta e três 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.: 737586 Nr: 34095-67.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO BARRIGUELLA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIAS SANTANA DE OLIEVIRA - 

OAB:11447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT, 

SERGIO HENRIQUE K - OAB:6180

 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.: 826037 Nr: 31993-04.2013.811.0041

 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: CATARINO LUIS DA CONCEIÇÃO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

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

OAB:OAB/MT 11.439

 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.: 820718 Nr: 26946-49.2013.811.0041

 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: JOSÉ LUIZ DA SILVA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELMARA FABIOLA MORAIS DA 

SILVA - OAB:14.869/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.: 754385 Nr: 6364-62.2012.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAURO MOTORS VEÍCULOS IMPORTADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAOR DA SILVA BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/MT, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7.900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGOBERTO PASCHOAL 

FIGUEIRA PERES - OAB:12554/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 – 
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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.: 935712 Nr: 52440-76.2014.811.0041

 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: LUCIENE ALVES DA SILVA VIEIRA

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

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/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.: 745831 Nr: 43002-31.2011.811.0041

 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: LUIZ AUGUSTO PELEGRINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A - CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16864-A, ROBER CESAR DA SILVA - 

OAB:4.784-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$ 

272,75 (duzentos e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos), a 

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

forma separada, sendo R$206,71(duzentos e seis reais e setenta e um 

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

seis reais 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 763259 Nr: 15827-28.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO ATAÍDE DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.555/MT, RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

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

OAB:9.708-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.: 735810 Nr: 32198-04.2011.811.0041

 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: JAIR PEDROSA CARDOZO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DONIZETE RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:8655/MT

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

SILVA - OAB:OAB/MS 5.871

 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.: 939673 Nr: 54446-56.2014.811.0041

 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: MAGNO CASAGRANDE DOS REIS

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1016582 Nr: 30368-61.2015.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO JOAO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-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.: 883282 Nr: 18737-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE SOARES PINTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIR BLEMER CARVALHO - 

OAB:11595/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/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$ 

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.: 860761 Nr: 2317-74.2014.811.0041

 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: ELIZEU FREIRE DA SILVA

 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 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 828744 Nr: 34591-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REVANILSON DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARINE TOSTA FREITAS - 

OAB:19018/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN NADAF GUSMÃO - 

OAB:16.284 / 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.: 1054498 Nr: 48546-58.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEMERSON VIEIRA VASCONCELOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ INACIO FILHO - 

OAB:11.645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA - 

OAB:OAB/MT 3056

 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.: 884852 Nr: 19770-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCIANE ALMEIDA LE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTE SILVEIRA NEGRÃO 

JUNIOR - OAB:14.750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-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$ 

763,55 (setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e cinco 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$ 

350,12(trezentos e cinquenta 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 761030 Nr: 13436-03.2012.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLOBAL VILLAGE TELECOM - GVT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER VASCONCELOS DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA BOTTEGA - OAB:6650

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONATHAN W. DA COSTA 

OLIVEIRA - OAB:13.953

 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.: 772000 Nr: 25088-17.2012.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO 

ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRGINIA RABELO DE CARVALHO RIBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLAN ADIB FARES - 

OAB:9265/MT

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

OAB:14019

 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.: 889538 Nr: 22935-40.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA

 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 908753 Nr: 36013-04.2014.811.0041

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NNEX MARKETING DIGITAL EIRELI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELY MARCIA ZEFERINO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE LEITE SAMPAIO - 

OAB:4.991/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAINA DE ARRUDA COUTO - 

OAB:15408

 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 865112 Nr: 5683-24.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL ANDRANDE BONFIM

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029/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.: 888309 Nr: 22089-23.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVES DA SILVA ALENCAR

 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: ANA LIGIA LEITE - 

OAB:18532/O, BYRON PAREJA BATISTA FERREIRA - OAB:17035/O, 

LUCIANA VERISSIMO GONÇALVES - OAB:8270/MS, LUCIMAR 

CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A/MT, PAULO VINICIO PORTO 

DE AQUINO - OAB:14250- A, ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA 
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GONÇALVES - OAB:17574/MT, TANIA BARROS - OAB:OAB/SP 327245

 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.: 907851 Nr: 35470-98.2014.811.0041

 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: BRENO GIORDANNE DE CAMPOS ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO WANTUIL DE OLIVEIRA 

CARVALHO - OAB:11375

 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 771991 Nr: 25079-55.2012.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROUNIDOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIR RODRIGUES LEITE, MARILENE FERREIRA 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8.083/MT, JOSÉ GABRIEL DA SILVA JÚNIOR - OAB:12.941/MT

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

OAB:8.083/MT, JOSÉ GABRIEL DA SILVA JÚNIOR - OAB:12.941/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.: 807888 Nr: 14344-26.2013.811.0041

 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: RODRIGO FERNANDES VITAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FERNANDES VITAL - 

OAB:15233/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$ 

752,18 (setecentos e cinquenta e dois reais e dezoito 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$ 338,75(trezentos e 

trinta e oito reais e setenta 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 902080 Nr: 31358-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOJAS AMERICANAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACE REGINA ALMEIDA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA 

- OAB:18.213/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12.009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROOSELENY LEITE DE 

ANDRADE - OAB:5211/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 das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 336130 Nr: 18143-87.2007.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOÃO FELIX SOBRINHO, SILAS GOMES 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. C. Neves & Cia Ltda., UNIBANCO - UNIÃO 

DE BANCO BRASILEIROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743, DANIEL FRANCISCO FELIX - OAB:11.158.B, GEORGE 

MILLER FILHO - OAB:10.240 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:, EDUARDO LOPES BARBOSA DE OLIVEIRA - OAB:11.313-B/MT, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - PROC. MUNICIPAL - OAB:3150 

A/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$ 1.647,86 (um mil e seiscentos e quarenta e 

sete reais e oitenta e seis centavos), a que foi condenado nos termos da 

r. sentença., sendo que para a parte requerente o valor de R$ 397,22 

(trezentos e noventa e sete reais e vinte e dois centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 411,96 (quatrocentos e onze reais e 

noventa e seis centavos), para fins da guia de taxa. E para a parte 

requerida o valor de R$ 397,22 (trezentos e noventa e sete reais e vinte e 

dois centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 411,96 

(quatrocentos e onze reais e noventa e seis 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 
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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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1081347 Nr: 2213-14.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIAO - 

OAB:13944/O, PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:13445-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme solicitado em fls 57 os autos encontra-se 

aguardando retirada na Central de Arrecadação e Arquivamento pelo 

prazo de 05 (cinco) dias.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Certidão

Recuperação judicial, código 985434, credor BANCO DO BRASIL S/A, 

advogados CINARA CAMPOS CARNEIRO e DARIEL ELIAS DE SOUZA. 

Certifico que o Banco do Brasil S/A não fora intimado da decisão de fls. 

5.516/5.517 e subsequentes, proferidas nestes autos. Assim, procedo à 

republicação dos aludidos despachos/decisões para tal fim: "Id. 985434 

Vistos. Recuperação Judicial de Aurora Construções e Incorporações e 

Serviços Ltda. 1.Quanto à petição de fls. 5.429/5.437: Indefiro os pedidos 

de revisão das multas já aplicadas ao Banco do Brasil, uma vez que já 

exaurida a prestação jurisdicional quanto ao assunto nesta primeira 

instância, destacando, aliás, que a imposição das penalidades foi feita 

exatamente em razão da insistência dessa instituição financeira no 

descumprimento de ordens deste juízo. Por sinal, até onde consta, 

encontra-se vigente o acórdão do TJMT prolatado no Agravo Regimental n. 

98.937/2016, que manteve a decisão de fls. 4.592/4.594. Indefiro, também, 

os pedidos constantes dos itens b e c (fl. 5.433), uma vez que a relação 

jurídica existente entre o Banco do Brasil e o Estado de Mato Grosso não é 

objeto de discussão neste processo. Defiro o pedido constante no item f. 

Determino o bloqueio via BACENJUD do valor de R$ 200.000,00 (duzentos 

mil reais), para pagamento das multas aplicadas às fls. 4.592/4.594 e 

5.172/5.176. Intime-se a recuperanda acerca do valor depositado nos 

autos pelo Banco do Brasil, a fim de que requeira o que entender de 

direito. Determino que seja oficiada à Superintendência do Banco do Brasil 

S.A. no Estado de Mato Grosso, dando ciência da condução dos trabalhos 

nesta recuperação judicial, encaminhando-se cópia de fls. 728/743, 

764/768, 2.664/2.665, 2.706/2.707, 2.733, 2.734, 2.846/2.852, 2.986, 

2.925/2.984, 4.592/4.594, 4.808/4.810, 5.033/5.041, 5.103/5.110, 

5.111/5.165, 5.164/5.170, 5.172/5.176, 5.429/5.437 e desta decisão. 

Oficie-se, ainda, à autoridade policial civil, encaminhando cópia dos 

mesmos documentos indicados acima, para instauração de inquérito 

objetivando a apuração da suposta prática do crime de desobediência, 

previsto no art. 330 do Código Penal, diante da insistência do Banco do 

Brasil em descumprir ordem judicial, tal como já alertado às fls. 

4.592/4.594. 2.As habilitações de crédito juntadas às fls. 5.248/5.250 e 

5.355/5.384 e impugnação de crédito de fls. 5.418/5.419, deverão ser 

desentranhadas, para que sejam autuadas em apartado, nos termos do 

art. 13, parágrafo único, c/c art. 10, § 5º, da LRF. 3. Quanto ao ofício de fl. 

5.442/5.446, deverá a Secretaria respondê-lo à Vara do Trabalho de 

Limoeiro/PE informando que, considerando que houve trânsito em julgado 

da ação trabalhista, as partes interessadas devem tomar as providências 

cabíveis para o recebimento dos seus créditos, seguindo as balizas da Lei 

n. 11.101/2005. 4.Em resposta ao ofício de fls. 5.447/5.448, deverá a 

Secretaria informar à 2ª Vara do Trabalho de Sinop/MT que a habilitação 

de crédito de Plínio Ramos da Silva tramita nesta Vara sob o código 

1133337. 5.Intimem-se o administrador judicial e as recuperandas acerca 

dos dados bancários apresentados às fls. 5.420/5.427 e 5.438. 6.Deverá 

o administrador judicial manifestar, no prazo de 5 dias, acerca do petitório 

de fls. 5.512/5.514, 7.No que se refere ao ofício de fl. 5.509, deverá a 

Secretaria oficiar à 2ª Vara do Trabalho de Americanas/SP, informando 

que o credor deverá buscar os meios adequados para o recebimento de 

seu crédito, destacando que os créditos tributários não se sujeitam ao 

processo de recuperação judicial, nos termos dos arts. 6º, § 7º, da Lei n. 

11.101/2005, 187 do CTN e 29 da Lei n. 6.830/1980. 8.Quanto ao mandado 

de penhora no rosto dos autos expedido pela 7ª Vara do Trabalho de 

Cuiabá/MT (fls. 5.510/5.511), o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, 

no caso de deferimento da recuperação judicial, a competência da Justiça 

do Trabalho se limita à apuração do respectivo crédito (processo de 

conhecimento), sendo vedada a prática, pelo citado juízo, de qualquer ato 

que comprometa o patrimônio da empresa em recuperação (procedimento 

de execução). Deste modo, deixo de cumprir o ato constritivo emanado 

daquele juízo, devendo as partes interessadas tomar as providências 

cabíveis para o recebimento dos seus créditos, seguindo as balizas da Lei 

n. 11.101/2005. Deverá a Secretaria oficiar a 7ª Vara do Trabalho de 

Cuiabá/MT acerca desta decisão. 9.Por fim, deverá a Secretaria realizar 

as anotações necessárias junto ao sistema Apolo para que as intimações 

dos causídicos de Açofer Indústria e Comércio Ltda. (fls. 5.387/5.398), 

Diego Rodrigo Malescza (fls. 5.407/5.408), Alexandra Maria Silva 

Conceição (fls. 5.439/5.440) e Gerdau Aços Longos S/A (fl. 5.441) 

ocorram com regularidade. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

Cuiabá, 18 de maio de 2017. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito. Id. 985434 Vistos. Recuperação Judicial de Aurora Construções e 

Incorporações e Serviços Ltda. 1.Oficie-se a Conta Única para vinculação 

dos valores bloqueados, via sistema Bancejud, referente à ordem de 

bloqueio n. 2017000203391 (fls. 5529/5530). 2.Intime-se o administrador 

judicial para, em 05 dias, manifestar acerca das petições de fls. 5531/5532 

e 5806/5808. 3.Quanto aos pedidos formulados pelas recuperandas às 

fls. 5623/5624: a)Defiro o pedido constante do item a, devendo a 

Secretaria intimar os credores/interessados, via certidão (338), com o 

objetivo de comunicar que quaisquer esclarecimentos e/ou informações 

acerca do plano de recuperação judicial poderão ser solicitadas 

diretamente às recuperandas pelo e-mail rjgrupoaurora@gmail.com. 

b)Diante das determinações anteriores, intime-se o Banco do Brasil para, 

em 05 dias, depositar o saldo devedor remanescente de R$ 1.000,00 (mil 

reais), conforme valores apurados pelo administrador judicial às fls. 

5.103/5.110. c) Intimem-se as recuperandas para, em 05 dias, 

apresentarem os dados bancários para transferência dos valores 

depositados. 4.Considerando o exposto às fls. 5625/5626, intimem-se as 

recuperandas para, em 10 dias, apresentarem a documentação requerida 

pelo administrador judicial, a fim de viabilizar a sua manifestação sobre a 

petição de fls. 5512/5515. 5.Defiro os pedidos de fls. 5627, 5629 e 5752, 

devendo a Secretaria promover as anotações necessárias. 6.Quanto aos 

ofícios de fls. 5621/5622, 5634, 5636 e 5638, deverá a Secretaria oficiar 

às respectivas Varas do Trabalho, informando-lhes que o credor deverá 

buscar os meios adequados para o recebimento de seu crédito, 

destacando que os créditos tributários não se sujeitam ao processo de 

recuperação judicial, nos termos dos arts. 6º, § 7º da Lei n. 11.101/2005, 

187 do CTN e 29 da Lei n. 6.830/1980. 7.Às fls. 5644/5649, as 

recuperandas noticiam que a Justiça do Trabalho determinou o bloqueio 

dos seus ativos financeiros, ressaltando ‘que as contrições em questão 

vão prejudicar de forma desmedida o pagamento dos salários e dos 

créditos inscritos no quadro geral de credores’. Portanto, deverá o 

administrador judicial, em 10 dias, emitir seu parecer acerca da petição de 

fls. 5644/5649, especificando se os créditos se sujeitam ao plano 

recuperacional, bem como se as constrições realizadas inviabilizam a 

manutenção das atividades das recuperandas. Oficiem-se ao Juízo da 5ª 

Vara do Trabalho de Cuiabá/MT e da 1ª Vara do Trabalho de 

Americanas/SP solicitando que se abstenham de liberar os valores 

bloqueados em nome das recuperandas até ulterior deliberação. 8. Defiro 

o pedido de fls. 5754/5757, de modo que deverá a Secretaria oficiar ao 1º 

Serviço Notarial e de Registros de Várzea Grande/MT, ordenando a 

dispensa da anuência do administrador judicial nos negócios jurídicos que 

envolvam os imóveis relacionados no ativo circulante, visto que sua 
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atuação se limita tão somente a fiscalização dos atos praticados. 

Intimem-se. Cumpra-se com urgência. Às providências. Cuiabá, 06 de 

setembro 2017. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito. Vistos em 

correição ordinária. Vistos. Recuperação Judicial de Aurora Construções 

e Incorporações e Serviços Ltda. 1)Expeça-se alvará judicial para 

levantamento dos valores atualizados indicados às fls. 5.623/5.624, 

inclusive do valor de R$ 100.000,00 referente à multa imposta ao Banco do 

Brasil na decisão de fls. 4.592/4.594, devendo a transferência ser 

destinada à conta indicada à fl. 5.844 pelas recuperandas. 2)Às fls. 

5.531/5.532, a Caixa Econômica Federal noticia a existência de ações em 

curso contra a recuperanda e requer a intimação dos credores para 

ciência, bem como a convolação desta recuperação judicial em falência. 

No entanto, diante da manifestação do administrador judicial de fls. 

5.849/5.859, bem como considerando que não trata a hipótese de 

quaisquer das situações previstas no art. 73 da LRF, indefiro o pedido de 

convolação desta recuperação judicial em falência. Por outro lado, 

intimem-se os credores e demais interessados para que tomem 

conhecimento dos fatos relatados às fls. 5.531/5.532. 3)Dê-se ciência ao 

credor Posto Marion Ltda. (fls. 5.806/5.808) acerca da manifestação do 

administrador judicial de fls. 5.849/5.859. 4)Intimem-se as recuperandas 

para ciência das informações contidas às fls. 5.420/5.428 5.438 e 

5.842/5.843, devendo a Secretaria proceder à regularização do cadastro 

dos advogados no sistema informatizado, para que recebam as intimações 

adequadamente. 5)Intimem-se as recuperandas e o administrador judicial 

para, no prazo subsequente de 5 dias, manifestarem-se acerca da petição 

de fls. 5.890/5.892. 6)Intime-se o administrador judicial para, em 5 dias, 

informar se o crédito mencionado à fl. 5.893 está habilitado nesta 

recuperação judicial. Com a informação nos autos, a Secretaria deverá 

expedir a certidão requerida. 7)Diante da juntada pelo administrador judicial 

dos relatórios de atividades das recuperandas às fls. 5.690/5.751 e 

5.760/5.805, intimem-se as recuperandas, credores e interessados, para 

que tomem conhecimento do seu conteúdo. 8)Às fls. 5.512/5.515, o Banco 

Santander S.A. pleiteia que este juízo oficie ao Cartório do 1º Ofício de 

Várzea Grande, a fim de que sejam baixadas as prenotações existentes 

nos imóveis das recuperandas, para, assim, viabilizar a dação em 

pagamento acordada entre as partes. Ao se manifestar sobre o assunto 

às fls. 5.849/5.859, o administrador judicial informa que, em contato com o 

referido credor, este lhe informou que somente permanecia o interesse na 

liberação da matrícula n. 85.814. O auxiliar do juízo noticia, ainda, que a 

restrição constante na referida matrícula é decorrente de decisão 

prolatada no processo n. 16731-43.2015.811.0041 (que tramita na 11ª 

Vara Cível desta Comarca), destacando que naquele processo já foi 

determinada a baixa nas restrições averbadas. Diante disso, fica 

prejudicado o pedido de fls. 5.512/5.515, devendo o Banco Santander 

buscar o cumprimento da decisão proferida no processo acima 

mencionado pelos meios adequados, a fim de alcançar a sua pretensão. 

9)Indefiro o pedido de fls. 5.888, visto que seu objeto já se encontra 

superado pela manifestação do administrador judicial às fls. 5.849/5.859. 

10)Indefiro os pedidos de fls. 5.644/5.649, tendo em vista que este juízo 

não detém competência para interferir diretamente nos processos que não 

tramitam nesta unidade judiciária, devendo as recuperandas buscarem os 

meios processuais adequados para alcançarem a sua pretensão. Por 

outro lado, diante do parecer do administrador judicial de fls. 5.849/5.859, 

por meio do qual noticia que a maior parte dos créditos discutidos no 

processo n. 0012696-20.2014.5.15.0007, que tramita na 1ª Vara do 

Trabalho de Americana/SP, são sujeitos ao concurso de credores desta 

recuperação judicial, bem como que a constrição do valor R$ 900.000,00 

pode ocasionar prejuízos às atividades das recuperandas, determino que 

seja oficiado àquele juízo, informando que os créditos trabalhistas 

decorrentes de fatos geradores ocorridos até a data do pedido desta 

recuperação judicial (10/04/2015), devem, necessariamente, sujeitar-se às 

condições de pagamento aqui estabelecidas, tal como determina o art. 49, 

caput, da Lei n. 11.101/2005, devendo cada credor proceder à sua 

habilitação, seguindo o procedimento descrito no art. 10, § 5º, da LRF e 

seguintes. O expediente deverá ser acompanhado do parecer do 

administrador judicial de fls. 5.849/5.859. 11) Quanto ao pedido de 

informações de fls. 5.450/5.451, intime-se o administrador judicial para, em 

5 dias, informar se o crédito referente àquele processo está habilitado 

nestes autos, fornecendo os dados que entender pertinentes. Com a 

manifestação do administrador judicial nos autos, deverá a Secretaria 

responder à solicitação. 12)Diante do teor da petição do Banco do Brasil 

de fls. 5.845, deverá a Secretaria certificar se houve a devida intimação 

da referida parte quanto à decisão de fls. 5.516/5.517. Caso constatada 

eventual irregularidade nessa intimação, deverá a Secretaria proceder às 

necessárias retificações no sistema informatizado, bem como expedir 

nova intimação acerca da aludida decisão e atos posteriores deste juízo, 

certificando-se o necessário. 13)Em resposta ao ofício de fls. 5.895, 

deverá a Secretaria oficiar ao Juízo da 2ª Vara do Trabalho de 

Americana/SP informando que créditos tributários não se sujeitam ao 

processo de recuperação judicial, nos termos do art. 6º, § 7º, da Lei n. 

11.101/2005. 14)Deverá a Secretaria proceder ao desentranhamento de 

todas as habilitações de crédito que ainda se encontram encartadas 

nestes autos, para que seja procedida a sua necessária distribuição, na 

forma prevista no art. 10, § 5º, da LRF e seguintes. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências. Cuiabá, 08 de janeiro de 2018. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito. Vistos. Recuperação Judicial de 

Aurora Construções e Incorporações e Serviços Ltda. e outras. 

1.Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 5.896/5.897. 2.Consigno que 

expedi, em 15/05/2018, alvará judicial em favor do Fundo de Apoio ao 

Judiciário- Funajuris, decorrente da aplicação de multa em desfavor do 

Banco do Brasil S/A, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por prática 

de ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV e § 2º, 

do CPC (fls. 5.172/5.176). 3. Quanto ao pleito formulado pelas 

recuperandas às fls. 5.904/5.905, referente à contratação com o Poder 

Público, objetivando participar de novas licitações para a formalização de 

novos contratos com a dispensa da apresentação de certidões negativas 

(fiscais, trabalhistas e de recuperação judicial), o art. 52, II, da LRF 

estabelece que as empresas em recuperação judicial estão dispensadas 

de apresentar certidões negativas para o exercício de suas atividades. 

Contudo, faz exceção expressa quanto à contratação com o Poder 

Público e para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais. Portanto, 

não teve o legislador a intenção de privilegiar as empresas em 

recuperação judicial com a dispensa da exigência de apresentação de 

certidões negativas para contratação com o Poder Público nas mais 

variadas formas, até porque, se assim o quisesse, não teria feio a 

ressalva restritiva inserta na parte final do inciso II do art. 52 da LRF Por 

sua vez, a Lei n. 8.666/93, que institui as normas para licitações e 

contratos da Administração Pública, em seus arts. 29, III, IV e V e 31, II, 

prevê expressamente a exigência da apresentação de certidões 

negativas de débitos perante a Fazenda Pública, INSS, FGTS, Justiça do 

Trabalho, bem como certidão negativa de falência ou concordata, 

ressaltando que é entendimento pacífico que a previsão quanto à 

concordata se estendeu à recuperação judicial com o advento da Lei n. 

11.101/2005. É necessário ressaltar que tais exigências visam atender ao 

interesse público, uma vez que permitem que a Administração Pública 

apure a idoneidade do licitante e a sua efetiva capacidade de cumprimento 

das obrigações assumidas no contrato, conforme previsão contida no art. 

37, XXI, da Constituição Federal. Nesse contexto, é preciso considerar 

que o interesse da coletividade, mormente com a garantia de que será 

contratada empresa com estrutura apta a dar cumprimento ao serviço 

pretendido pelo Estado, deve se sobrepor ao interesse individual de 

empresas em recuperação judicial, não obstante a Lei n. 11.101/2005 

traga como seu principal norte o princípio da preservação da empresa. Em 

outras palavras, a repercussão negativa para a sociedade quando da 

contratação de empresa que não tenha capacidade econômico-financeira 

para a prestação de um serviço público pode ser muito maior do que os 

efeitos da crise de uma empresa em recuperação judicial, valores que 

evidentemente devem ser sopesados em nome da mais justa e apropriada 

entrega da prestação jurisdicional em processos como o presente. Além 

disso, o acolhimento da pretensão das requerentes, que nada mais é do 

que poder participar de licitações sem estar em dia com suas obrigações 

tributárias e trabalhistas, as colocaria em situação mais vantajosa do que 

os demais concorrentes, de maneira a infringir o princípio da isonomia, 

lembre-se, de caráter constitucional (art. 37, XXI, da CF). Portanto, não 

existe qualquer amparo legal para o acolhimento do pedido almejado pelas 

recuperandas, que, de resto, não trouxe aos autos quaisquer elementos 

concretos que sustentassem entendimento diverso do ora exteriorizado a 

ponto de relativizar a aplicação da isonomia entre os licitantes. Ainda, 

cabe anotar que o precedente advindo do REsp n. 1.173.735/RN 

comumente utilizado para fundamentar pedidos como o que ora se analisa, 

refere-se a caso em que estavam sendo exigidas as certidões negativas 

para o recebimento de serviços já prestados pelas recuperandas e não 

para nova contratação, como se pretende no presente caso, motivo pelo 

qual não se enquadra neste caso concreto. Dessa maneira, reitere-se, 
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neste caso, indefiro o pedido de dispensa de certidões negativas para a 

participação de licitação, formulado pelas recuperandas às fls. 

5.904/5.905. 4.Oficie-se à 4ª Vara Cível de Várzea Grande, em resposta 

ao ofício de fl. 6.071, informando que o deferimento do pedido de 

recuperação judicial ocorreu em 15/04/2015 e, em decisão datada de 

05/08/2016, o plano foi homologado por este juízo, ressaltando-se que o 

processo se encontra em fase de cumprimento do plano. 5.Intime-se o 

administrador judicial para, em 05 dias, pronunciar-se acerca dos 

petitórios de fls. 5.902/5.903, 5.913, 6.108/6.110 e 6.153/6.154. 6.Quanto 

ao mandado de penhora no rosto dos autos expedido pela 7ª Vara do 

Trabalho de Cuiabá (fls. 6.089/6.090), intime-se o administrador judicial 

para, em 05 dias, informar se o crédito está ou não inserido no rol de 

credores. Após, deverão as recuperandas, em igual prazo, manifestar o 

que entender pertinente, cabendo, desde logo, consignar que este juízo 

não detém competência para interferir diretamente nos processos que não 

tramitam nesta unidade judiciária. 7.Defiro os pedidos de fls. 6.065/6.067, 

6.125, 6.104 e 6.106, devendo a Secretaria promover as anotações 

necessárias. 8.Cientifique-se as recuperandas e o administrador judicial 

acerca do teor do acordão de fls. 6.068/6.070 e petições de fls. 

6.061/6.067 e 6.103. 9.Diante do noticiado às fls. 6.072/6.073, resta 

prejudicada a análise do petitório de fls. 6.053/6.064. 10.Nos termos do 

requerimento de fls. 6.074/6.075, dê-se ciência aos credores e aos 

demais interessados acerca do relatório de ativos circulantes apresentado 

pelas recuperandas, às fls. 6.076/6.088, e dos relatórios de atividades 

colacionados pelo administrador judicial, às fls. 5.914/6.018 e 6.019/6.043. 

11.Oficie-se ao 7º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, 

encaminhando-se cópia do relatório de fls. 6.076/6.088, a fim de evitar 

contratempos no registro das dações em pagamento previstas no plano de 

recuperação judicial, conforme requerido às fls. 6.074/6.075. 

12.Verifica-se que os documentos de fls. 6.091/6.102 referem-se à 

habilitação de crédito código nº 1133337, de modo que determino o 

desentranhamento dos citados documentos, a fim de que sejam juntados 

no referido feito. Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de 

junho de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito."

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1126867 Nr: 21667-77.2016.811.0041

 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: CICERO TENORIO DE MELO, CARLOS HENRIQUE 

RACHID MAIA DE ANDRADE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:, JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - 

OAB:14012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

 Visto.

Em que pese a parte autora tenha juntado aos autos os documentos de 

fls. 46/66, verifico que o cálculo de atualização do crédito ainda contraria 

o disposto no art. 9º, inciso II, da Lei 11.101/05.

Assim, intime-se o habilitante para no prazo de 15 dias úteis, juntar aos 

autos o cálculo atualizado, sob pena de extinção e arquivamento.

Após, intime-se o Administrador Judicial para manifestação no prazo de 15 

dias úteis.

Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Determino ainda, o desentranhamento dos documentos de fls. 13/44, em 

que se refere a pessoa diversa do habilitante.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1079636 Nr: 1325-45.2016.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A, LEONARDO MORO BASSIL 

DOWER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECANICA TAVARES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT, LEONARDO MORO BASSIL DOWER - OAB:13914/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15.401/MT

 Visto.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora, apesar de 

devidamente intimada, não comprovou o pagamento das custas 

processuais.

Assim, determino venha à parte autora, no prazo de 15 dias úteis, 

proceder ao recolhimento das custas e taxas judiciais ou demonstrar 

documentalmente a sua hipossuficiência, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1299321 Nr: 8268-10.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME, A. M. V. 

TRANSPORTES LTDA, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE, M. R. 

TRANSPORTADORA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA - SICOOB CREDISUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7680 MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7680/MT, 

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - OAB:5.222 MT, EUCLIDES 

RIBEIRO JUNIOR - OAB:5.222, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 9.708-A

 Impulsionando os autos, tendo em vista a ausência de intimação das 

partes no tocante à decisão/despacho proferido dia 04/07/2018, promovo 

sua republicação para tal fim: Visto.

Trata-se de IMPUGNAÇÃO CONTRA A RELAÇÃO DE CREDORES 

interposta por MAV COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA. –ME E OUTRAS, 

por dependência aos autos da recuperação judicial em face de C.C.L.A. 

DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA – SICOOB CREDISUL, conforme 

autorizado pelo artigo 13, da Lei N.º 11.101/2005.

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

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

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

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar 

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1071003 Nr: 55813-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

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

PIEROZAN MAGALHÃES, ELIZETE PIEROZAN MAGALHÃES, ALDECIR 

PIEROZAN MAGALHÃES, CLAIRTON PIEROZAN MAGALHÃES, ALTAIR 

PIEROZAN MAGALHÃES, ETELVINA REGINA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

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

Anteriormente a análise dos autos, intime-se o administrador judicial para 

que manifeste, no prazo de 15 dias úteis.

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 985434 Nr: 16506-23.2015.811.0041

 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: AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, BANCO 

SAFRA S.A, EL CONDOR INDUSTRIA COMÉRCIO E CONTROLE 

TECNOLÓGICO LTDA, METALURGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA, 

AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA, TIGRES S/A - 

TUBOS E CONEXÕES, GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA, INTERCEMENT BRASIL S/A, FAZENDA 

NACIONAL NO ESTADO DE MATO GROSSO, CARAMORI MÁQUINIAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA, ANA VIRGINIA SOARES CORTEZ, LUCCAS J. M. 

DE OLIVEIRA - ME, CAIEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA MINERAÇÃO 

LTDA, CERAMICA BARUC LTDA, IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO 

BENEDITO LTDA., BANCO DO BRASIL S/A, AÇOFER INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA, GERDAU AÇOS LONGOS S/A, ARNALDO SILVA 

MONTEIRO, MARCILENE RODRIGUES SANTANA NUNES, COMFAL 

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA-ME, CERÂMICA CARMELO FIOR LTDA - 

ME, DIEGO RODRIGO MALESCZA, LEOMAR FERREIRA E SILVA, 

ALEXANDRA MARIA SILVA CONCEIÇÃO, CELSO SEBASTIÃO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE LUIS DE PAULA E SOUZA - 

OAB:OAB/SP 326.004, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - OAB:12129-A, 

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABENUR AMURAMI DE 

SIQUEIRA - OAB:9.107/MT, ALAN PIZZOLATTO - OAB:67642, 

ALEXANDRE CESAR FIUZA DA COSTA - OAB:38901, ALEXANDRY 

CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, ALINE SILVA 

MICELI DE ABREU - OAB:281733, AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15.948/MT, CELSO NOBUYUKI YOKOTA - OAB:33389/PR, CINARA 

CAMPOS CARNEIRO - OAB:8521/O, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14485/MT, DAISSON ANDREI MARCANTE - 

OAB:11.373, DAISSON ANDREI MARCANTE - OAB:11373/MT, DANIEL 

MARCELINO - OAB:oab/sp 149.354, DANIELA MARQUES ECHEVERRIA 

- OAB:4.939/MT, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945-B/MT, 

EDUARDO CESAR PADOVANI - OAB:234.883-SP, EDUARDO LUIZ 

BROCK - OAB:OAB/SP 91311, EDUARDO SILVA GATTI - OAB:234531, 

ELIANE APARECIDA MARQUES QUINELLATO - OAB:17.406/MT, 

FABIANA SEVERINO DA SILVA - OAB:12747/MT, FABIO RIVELLI - 

OAB:OAB/MT 19.023-A, FELIPE ALBERTO VERZA FERREIRA - 

OAB:232.618-SP, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, 

GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:9.899/OAB-MT, JOSÉ ANTUNES DE 

JESUS - OAB:13.881-MT, JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO - 

OAB:33390/PR, KELVEN FONSECA GONÇALVES DIAS - OAB:38044, 

LUCAS VASCONCELOS PERRONE - OAB:, MAIARA F. CARNEIRO - 

OAB:15169, MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:14039/MT, MARIA LUIZA LEAL CHAVES RUSAFA - OAB:204831, 

MARINA TESTA PUPO NOGUEIRA PASSOS - OAB:207.996-SP, MIGUEL 

JUAREZ ROMEIRO ZAIM - OAB:4656/MT, MILTON JONES AMORIM 

VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216, Pablo Dotto - OAB:147434/SP, RAFAEL 

NAVARRO SILVA - OAB:260.233/SP, REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT, RENATO MULINARI - OAB:47342/RS, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO 

- OAB:3150-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:OAB/MT 12.901, VITOR 

DE OLIVEIRA TAVARES - OAB:15300/MT

 Código 985434.

 Vistos etc.

 Em análise ao pleito trazido aos autos pela recuperanda, onde pugna pela 

suspensão do leilão do imóvel matriculado sob o numero 65.109 – 1º 

Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande, verifico que o mesmo 

deve ser indeferido.

 Os atos de consolidação do imóvel dado em garantia fiduciária e 

praticados pelo credor na vigência do prazo de blindagem, em nada 

maculam essa pratica, restando vedada nesse período de blindagem tão 

somente a retirada, remoção ou outro meio expropriatório da recuperanda 

desse bem indispensável a sua atuação comercial, o que não é o caso.

 Extrai-se que o prazo de blindagem expirou em 03 de fevereiro do 

corrente ano. Logo, após essa data não existe vedação legal para que o 

banco credor promova os atos para alienação do imóvel, que repito, lhe foi 

dado em alienação fiduciária e, por conseguinte, não se submete aos 

termos da recuperação judicial.

 Ante o exposto, não vejo por ora motivo para suspensão do referido 

leilão, razão pela qual indefiro o pleito da recuperanda.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de fevereiro de 2016.

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 985434 Nr: 16506-23.2015.811.0041

 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: AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, BANCO 

SAFRA S.A, EL CONDOR INDUSTRIA COMÉRCIO E CONTROLE 

TECNOLÓGICO LTDA, METALURGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA, 

AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA, TIGRES S/A - 

TUBOS E CONEXÕES, GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA, INTERCEMENT BRASIL S/A, FAZENDA 

NACIONAL NO ESTADO DE MATO GROSSO, CARAMORI MÁQUINIAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA, ANA VIRGINIA SOARES CORTEZ, LUCCAS J. M. 

DE OLIVEIRA - ME, CAIEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA MINERAÇÃO 

LTDA, CERAMICA BARUC LTDA, IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO 

BENEDITO LTDA., BANCO DO BRASIL S/A, AÇOFER INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA, GERDAU AÇOS LONGOS S/A, ARNALDO SILVA 

MONTEIRO, MARCILENE RODRIGUES SANTANA NUNES, COMFAL 

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA-ME, CERÂMICA CARMELO FIOR LTDA - 

ME, DIEGO RODRIGO MALESCZA, LEOMAR FERREIRA E SILVA, 

ALEXANDRA MARIA SILVA CONCEIÇÃO, CELSO SEBASTIÃO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE LUIS DE PAULA E SOUZA - 

OAB:OAB/SP 326.004, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - OAB:12129-A, 

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABENUR AMURAMI DE 

SIQUEIRA - OAB:9.107/MT, ALAN PIZZOLATTO - OAB:67642, 

ALEXANDRE CESAR FIUZA DA COSTA - OAB:38901, ALEXANDRY 

CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, ALINE SILVA 

MICELI DE ABREU - OAB:281733, AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15.948/MT, CELSO NOBUYUKI YOKOTA - OAB:33389/PR, CINARA 

CAMPOS CARNEIRO - OAB:8521/O, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14485/MT, DAISSON ANDREI MARCANTE - 

OAB:11.373, DAISSON ANDREI MARCANTE - OAB:11373/MT, DANIEL 

MARCELINO - OAB:oab/sp 149.354, DANIELA MARQUES ECHEVERRIA 

- OAB:4.939/MT, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945-B/MT, 

EDUARDO CESAR PADOVANI - OAB:234.883-SP, EDUARDO LUIZ 

BROCK - OAB:OAB/SP 91311, EDUARDO SILVA GATTI - OAB:234531, 

ELIANE APARECIDA MARQUES QUINELLATO - OAB:17.406/MT, 

FABIANA SEVERINO DA SILVA - OAB:12747/MT, FABIO RIVELLI - 

OAB:OAB/MT 19.023-A, FELIPE ALBERTO VERZA FERREIRA - 

OAB:232.618-SP, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, 

GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:9.899/OAB-MT, JOSÉ ANTUNES DE 

JESUS - OAB:13.881-MT, JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO - 

OAB:33390/PR, KELVEN FONSECA GONÇALVES DIAS - OAB:38044, 

LUCAS VASCONCELOS PERRONE - OAB:, MAIARA F. CARNEIRO - 

OAB:15169, MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:14039/MT, MARIA LUIZA LEAL CHAVES RUSAFA - OAB:204831, 

MARINA TESTA PUPO NOGUEIRA PASSOS - OAB:207.996-SP, MIGUEL 

JUAREZ ROMEIRO ZAIM - OAB:4656/MT, MILTON JONES AMORIM 

VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216, Pablo Dotto - OAB:147434/SP, RAFAEL 
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NAVARRO SILVA - OAB:260.233/SP, REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT, RENATO MULINARI - OAB:47342/RS, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO 

- OAB:3150-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:OAB/MT 12.901, VITOR 

DE OLIVEIRA TAVARES - OAB:15300/MT

 Impulsionando o feito, intimo a Caixa Econômica Federal, por intermédio de 

seu causídico Eber Saraiva de Souza, acerca do item 2 da decisão 

proferida às fls. 5.896/5.897, colacionando-o para tal fim: "(...) 2) Às fls. 

5.531/5.532, a Caixa Econômica Federal noticia a existência de ações em 

curso contra a recuperanda e requer a intimação dos credores para 

ciência, bem como a convolação desta recuperação judicial em falência. 

No entanto, diante da manifestação do administrador judicial de fls. 

5.849/5.859, bem como considerando que não trata a hipótese de 

quaisquer das situações previstas no art. 73 da LRF, indefiro o pedido de 

convolação desta recuperação judicial em falência.(...) Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências. Cuiabá, 08 de janeiro de 2018. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1277582 Nr: 1077-11.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA, ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES

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

FALIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

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

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

OAB:4.032/MT

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

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

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

OAB:13.562/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 985434 Nr: 16506-23.2015.811.0041

 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: AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, BANCO 

SAFRA S.A, EL CONDOR INDUSTRIA COMÉRCIO E CONTROLE 

TECNOLÓGICO LTDA, METALURGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA, 

AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA, TIGRES S/A - 

TUBOS E CONEXÕES, GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA, INTERCEMENT BRASIL S/A, FAZENDA 

NACIONAL NO ESTADO DE MATO GROSSO, CARAMORI MÁQUINIAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA, ANA VIRGINIA SOARES CORTEZ, LUCCAS J. M. 

DE OLIVEIRA - ME, CAIEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA MINERAÇÃO 

LTDA, CERAMICA BARUC LTDA, IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO 

BENEDITO LTDA., BANCO DO BRASIL S/A, AÇOFER INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA, GERDAU AÇOS LONGOS S/A, ARNALDO SILVA 

MONTEIRO, MARCILENE RODRIGUES SANTANA NUNES, COMFAL 

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA-ME, CERÂMICA CARMELO FIOR LTDA - 

ME, DIEGO RODRIGO MALESCZA, LEOMAR FERREIRA E SILVA, 

ALEXANDRA MARIA SILVA CONCEIÇÃO, CELSO SEBASTIÃO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE LUIS DE PAULA E SOUZA - 

OAB:OAB/SP 326.004, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - OAB:12129-A, 

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABENUR AMURAMI DE 

SIQUEIRA - OAB:9.107/MT, ALAN PIZZOLATTO - OAB:67642, 

ALEXANDRE CESAR FIUZA DA COSTA - OAB:38901, ALEXANDRY 

CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, ALINE SILVA 

MICELI DE ABREU - OAB:281733, AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15.948/MT, CELSO NOBUYUKI YOKOTA - OAB:33389/PR, CINARA 

CAMPOS CARNEIRO - OAB:8521/O, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14485/MT, DAISSON ANDREI MARCANTE - 

OAB:11.373, DAISSON ANDREI MARCANTE - OAB:11373/MT, DANIEL 

MARCELINO - OAB:oab/sp 149.354, DANIELA MARQUES ECHEVERRIA 

- OAB:4.939/MT, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945-B/MT, 

EDUARDO CESAR PADOVANI - OAB:234.883-SP, EDUARDO LUIZ 

BROCK - OAB:OAB/SP 91311, EDUARDO SILVA GATTI - OAB:234531, 

ELIANE APARECIDA MARQUES QUINELLATO - OAB:17.406/MT, 

FABIANA SEVERINO DA SILVA - OAB:12747/MT, FABIO RIVELLI - 

OAB:OAB/MT 19.023-A, FELIPE ALBERTO VERZA FERREIRA - 

OAB:232.618-SP, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, 

GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:9.899/OAB-MT, JOSÉ ANTUNES DE 

JESUS - OAB:13.881-MT, JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO - 

OAB:33390/PR, KELVEN FONSECA GONÇALVES DIAS - OAB:38044, 

LUCAS VASCONCELOS PERRONE - OAB:, MAIARA F. CARNEIRO - 

OAB:15169, MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:14039/MT, MARIA LUIZA LEAL CHAVES RUSAFA - OAB:204831, 

MARINA TESTA PUPO NOGUEIRA PASSOS - OAB:207.996-SP, MIGUEL 

JUAREZ ROMEIRO ZAIM - OAB:4656/MT, MILTON JONES AMORIM 

VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216, Pablo Dotto - OAB:147434/SP, RAFAEL 

NAVARRO SILVA - OAB:260.233/SP, REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT, RENATO MULINARI - OAB:47342/RS, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO 

- OAB:3150-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:OAB/MT 12.901, VITOR 

DE OLIVEIRA TAVARES - OAB:15300/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Posto Marion Ltda, por intermédio de sua 

causídica Cristiane Aparecida Biava de Paiva, acerca do item 3 da decisão 

proferida às fls. 5.896/5.897, colacionando-o para tal fim: "(...)3)Dê-se 

ciência ao credor Posto Marion Ltda. (fls. 5.806/5.808) acerca da 

manifestação do administrador judicial de fls. 5.849/5.859. (...) Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências. Cuiabá, 08 de janeiro de 2018. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1236518 Nr: 17028-79.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DOS SANTOS FEREIRA, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIMUNDO DE SOUSA FERREIRA 

- OAB:MT 15.412, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

 Impulsiono o feito para intimar a Recuperanda e o Administrador Judicial, 

para que se manifestem nos autos no prazo comum de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 921126 Nr: 44096-09.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO BARBOSA PEREIRA, MILTON VIZINI CORRÊA 

JÚNIOR, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA

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

LTDA

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

MIRANDA - OAB:9779, JOSÉ DIOGO DUTRA FILHO - OAB:MT/12.960, 

MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - OAB:3.076-A/MT, Stella aparecida 

da Fonseca Zeferino da Silva - OAB:5.458-B

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

OAB:6.218/MT, DIRCEU MARCELO HOFFMANN - OAB:16538

 Impulsiono o feito para intimar a Recuperanda, para que se manifeste nos 

autos no prazo de cinco (05) dias.

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

 Cod. Proc.: 1244983 Nr: 19566-33.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARLES ALVES OLIVEIRA, BRUNO CARVALHO DE 

SOUZA

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

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA OLIVEIRA MENDONÇA - 

OAB:17086/O, BRUNO CARVALHO DE SOUZA - OAB:MT 19.198

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

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

OAB:11990/OAB-MT

 Impulsiono o feito para intimar a Recuperanda e o Administrador Judicial, 

para que se manifestem nos autos no prazo comum de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 985434 Nr: 16506-23.2015.811.0041

 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: AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, BANCO 

SAFRA S.A, EL CONDOR INDUSTRIA COMÉRCIO E CONTROLE 

TECNOLÓGICO LTDA, METALURGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA, 

AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA, TIGRES S/A - 

TUBOS E CONEXÕES, GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA, INTERCEMENT BRASIL S/A, FAZENDA 

NACIONAL NO ESTADO DE MATO GROSSO, CARAMORI MÁQUINIAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA, ANA VIRGINIA SOARES CORTEZ, LUCCAS J. M. 

DE OLIVEIRA - ME, CAIEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA MINERAÇÃO 

LTDA, CERAMICA BARUC LTDA, IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO 

BENEDITO LTDA., BANCO DO BRASIL S/A, AÇOFER INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA, GERDAU AÇOS LONGOS S/A, ARNALDO SILVA 

MONTEIRO, MARCILENE RODRIGUES SANTANA NUNES, COMFAL 

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA-ME, CERÂMICA CARMELO FIOR LTDA - 

ME, DIEGO RODRIGO MALESCZA, LEOMAR FERREIRA E SILVA, 

ALEXANDRA MARIA SILVA CONCEIÇÃO, CELSO SEBASTIÃO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE LUIS DE PAULA E SOUZA - 

OAB:OAB/SP 326.004, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - OAB:12129-A, 

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABENUR AMURAMI DE 

SIQUEIRA - OAB:9.107/MT, ALAN PIZZOLATTO - OAB:67642, 

ALEXANDRE CESAR FIUZA DA COSTA - OAB:38901, ALEXANDRY 

CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, ALINE SILVA 

MICELI DE ABREU - OAB:281733, AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15.948/MT, CELSO NOBUYUKI YOKOTA - OAB:33389/PR, CINARA 

CAMPOS CARNEIRO - OAB:8521/O, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14485/MT, DAISSON ANDREI MARCANTE - 

OAB:11.373, DAISSON ANDREI MARCANTE - OAB:11373/MT, DANIEL 

MARCELINO - OAB:oab/sp 149.354, DANIELA MARQUES ECHEVERRIA 

- OAB:4.939/MT, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945-B/MT, 

EDUARDO CESAR PADOVANI - OAB:234.883-SP, EDUARDO LUIZ 

BROCK - OAB:OAB/SP 91311, EDUARDO SILVA GATTI - OAB:234531, 

ELIANE APARECIDA MARQUES QUINELLATO - OAB:17.406/MT, 

FABIANA SEVERINO DA SILVA - OAB:12747/MT, FABIO RIVELLI - 

OAB:OAB/MT 19.023-A, FELIPE ALBERTO VERZA FERREIRA - 

OAB:232.618-SP, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, 

GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:9.899/OAB-MT, JOSÉ ANTUNES DE 

JESUS - OAB:13.881-MT, JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO - 

OAB:33390/PR, KELVEN FONSECA GONÇALVES DIAS - OAB:38044, 

LUCAS VASCONCELOS PERRONE - OAB:, MAIARA F. CARNEIRO - 

OAB:15169, MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:14039/MT, MARIA LUIZA LEAL CHAVES RUSAFA - OAB:204831, 

MARINA TESTA PUPO NOGUEIRA PASSOS - OAB:207.996-SP, MIGUEL 

JUAREZ ROMEIRO ZAIM - OAB:4656/MT, MILTON JONES AMORIM 

VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216, Pablo Dotto - OAB:147434/SP, RAFAEL 

NAVARRO SILVA - OAB:260.233/SP, REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT, RENATO MULINARI - OAB:47342/RS, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO 

- OAB:3150-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:OAB/MT 12.901, VITOR 

DE OLIVEIRA TAVARES - OAB:15300/MT

 Impulsionando os autos, intimo o administrador judicial para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da petição de fls. 5.890/5.892.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 985434 Nr: 16506-23.2015.811.0041

 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: AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, BANCO 

SAFRA S.A, EL CONDOR INDUSTRIA COMÉRCIO E CONTROLE 

TECNOLÓGICO LTDA, METALURGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA, 

AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA, TIGRES S/A - 

TUBOS E CONEXÕES, GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA, INTERCEMENT BRASIL S/A, FAZENDA 

NACIONAL NO ESTADO DE MATO GROSSO, CARAMORI MÁQUINIAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA, ANA VIRGINIA SOARES CORTEZ, LUCCAS J. M. 

DE OLIVEIRA - ME, CAIEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA MINERAÇÃO 

LTDA, CERAMICA BARUC LTDA, IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO 

BENEDITO LTDA., BANCO DO BRASIL S/A, AÇOFER INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA, GERDAU AÇOS LONGOS S/A, ARNALDO SILVA 

MONTEIRO, MARCILENE RODRIGUES SANTANA NUNES, COMFAL 

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA-ME, CERÂMICA CARMELO FIOR LTDA - 

ME, DIEGO RODRIGO MALESCZA, LEOMAR FERREIRA E SILVA, 

ALEXANDRA MARIA SILVA CONCEIÇÃO, CELSO SEBASTIÃO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE LUIS DE PAULA E SOUZA - 

OAB:OAB/SP 326.004, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - OAB:12129-A, 

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABENUR AMURAMI DE 

SIQUEIRA - OAB:9.107/MT, ALAN PIZZOLATTO - OAB:67642, 

ALEXANDRE CESAR FIUZA DA COSTA - OAB:38901, ALEXANDRY 

CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, ALINE SILVA 

MICELI DE ABREU - OAB:281733, AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15.948/MT, CELSO NOBUYUKI YOKOTA - OAB:33389/PR, CINARA 

CAMPOS CARNEIRO - OAB:8521/O, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14485/MT, DAISSON ANDREI MARCANTE - 

OAB:11.373, DAISSON ANDREI MARCANTE - OAB:11373/MT, DANIEL 

MARCELINO - OAB:oab/sp 149.354, DANIELA MARQUES ECHEVERRIA 

- OAB:4.939/MT, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945-B/MT, 

EDUARDO CESAR PADOVANI - OAB:234.883-SP, EDUARDO LUIZ 

BROCK - OAB:OAB/SP 91311, EDUARDO SILVA GATTI - OAB:234531, 

ELIANE APARECIDA MARQUES QUINELLATO - OAB:17.406/MT, 

FABIANA SEVERINO DA SILVA - OAB:12747/MT, FABIO RIVELLI - 

OAB:OAB/MT 19.023-A, FELIPE ALBERTO VERZA FERREIRA - 

OAB:232.618-SP, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, 

GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:9.899/OAB-MT, JOSÉ ANTUNES DE 

JESUS - OAB:13.881-MT, JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO - 

OAB:33390/PR, KELVEN FONSECA GONÇALVES DIAS - OAB:38044, 

LUCAS VASCONCELOS PERRONE - OAB:, MAIARA F. CARNEIRO - 

OAB:15169, MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:14039/MT, MARIA LUIZA LEAL CHAVES RUSAFA - OAB:204831, 

MARINA TESTA PUPO NOGUEIRA PASSOS - OAB:207.996-SP, MIGUEL 

JUAREZ ROMEIRO ZAIM - OAB:4656/MT, MILTON JONES AMORIM 

VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216, Pablo Dotto - OAB:147434/SP, RAFAEL 

NAVARRO SILVA - OAB:260.233/SP, REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT, RENATO MULINARI - OAB:47342/RS, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO 

- OAB:3150-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:OAB/MT 12.901, VITOR 

DE OLIVEIRA TAVARES - OAB:15300/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Banco Santander S.A., por intermédio de 

seu causídico Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio, acerca do item 8 da 

decisão proferida às fls. 5.896/5.897, colacionando-o para tal fim: 
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"(...)8)Às fls. 5.512/5.515, o Banco Santander S.A. pleiteia que este juízo 

oficie ao Cartório do 1º Ofício de Várzea Grande, a fim de que sejam 

baixadas as prenotações existentes nos imóveis das recuperandas, para, 

assim, viabilizar a dação em pagamento acordada entre as partes. Ao se 

manifestar sobre o assunto às fls. 5.849/5.859, o administrador judicial 

informa que, em contato com o referido credor, este lhe informou que 

somente permanecia o interesse na liberação da matrícula n. 85.814. O 

auxiliar do juízo noticia, ainda, que a restrição constante na referida 

matrícula é decorrente de decisão prolatada no processo n. 

16731-43.2015.811.0041 (que tramita na 11ª Vara Cível desta Comarca), 

destacando que naquele processo já foi determinada a baixa nas 

restrições averbadas. Diante disso, fica prejudicado o pedido de fls. 

5.512/5.515, devendo o Banco Santander buscar o cumprimento da 

decisão proferida no processo acima mencionado pelos meios adequados, 

a fim de alcançar a sua pretensão. (...) Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Cuiabá, 08 de janeiro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152758 Nr: 32977-80.2016.811.0041

 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: BENEDITA MARIA SANTOS GOMES, ZAPAZ 

CONSULTING AUDITORIA LTDA

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

COTTON KING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

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

MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:10.055 MT

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

OAB:9229/MT

 Impulsionando o feito, reitero a intimação do Administrador Judicial para se 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 985434 Nr: 16506-23.2015.811.0041

 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: AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, BANCO 

SAFRA S.A, EL CONDOR INDUSTRIA COMÉRCIO E CONTROLE 

TECNOLÓGICO LTDA, METALURGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA, 

AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA, TIGRES S/A - 

TUBOS E CONEXÕES, GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA, INTERCEMENT BRASIL S/A, FAZENDA 

NACIONAL NO ESTADO DE MATO GROSSO, CARAMORI MÁQUINIAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA, ANA VIRGINIA SOARES CORTEZ, LUCCAS J. M. 

DE OLIVEIRA - ME, CAIEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA MINERAÇÃO 

LTDA, CERAMICA BARUC LTDA, IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO 

BENEDITO LTDA., BANCO DO BRASIL S/A, AÇOFER INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA, GERDAU AÇOS LONGOS S/A, ARNALDO SILVA 

MONTEIRO, MARCILENE RODRIGUES SANTANA NUNES, COMFAL 

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA-ME, CERÂMICA CARMELO FIOR LTDA - 

ME, DIEGO RODRIGO MALESCZA, LEOMAR FERREIRA E SILVA, 

ALEXANDRA MARIA SILVA CONCEIÇÃO, CELSO SEBASTIÃO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE LUIS DE PAULA E SOUZA - 

OAB:OAB/SP 326.004, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - OAB:12129-A, 

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABENUR AMURAMI DE 

SIQUEIRA - OAB:9.107/MT, ALAN PIZZOLATTO - OAB:67642, 

ALEXANDRE CESAR FIUZA DA COSTA - OAB:38901, ALEXANDRY 

CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, ALINE SILVA 

MICELI DE ABREU - OAB:281733, AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15.948/MT, CELSO NOBUYUKI YOKOTA - OAB:33389/PR, CINARA 

CAMPOS CARNEIRO - OAB:8521/O, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14485/MT, DAISSON ANDREI MARCANTE - 

OAB:11.373, DAISSON ANDREI MARCANTE - OAB:11373/MT, DANIEL 

MARCELINO - OAB:oab/sp 149.354, DANIELA MARQUES ECHEVERRIA 

- OAB:4.939/MT, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945-B/MT, 

EDUARDO CESAR PADOVANI - OAB:234.883-SP, EDUARDO LUIZ 

BROCK - OAB:OAB/SP 91311, EDUARDO SILVA GATTI - OAB:234531, 

ELIANE APARECIDA MARQUES QUINELLATO - OAB:17.406/MT, 

FABIANA SEVERINO DA SILVA - OAB:12747/MT, FABIO RIVELLI - 

OAB:OAB/MT 19.023-A, FELIPE ALBERTO VERZA FERREIRA - 

OAB:232.618-SP, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, 

GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:9.899/OAB-MT, JOSÉ ANTUNES DE 

JESUS - OAB:13.881-MT, JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO - 

OAB:33390/PR, KELVEN FONSECA GONÇALVES DIAS - OAB:38044, 

LUCAS VASCONCELOS PERRONE - OAB:, MAIARA F. CARNEIRO - 

OAB:15169, MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:14039/MT, MARIA LUIZA LEAL CHAVES RUSAFA - OAB:204831, 

MARINA TESTA PUPO NOGUEIRA PASSOS - OAB:207.996-SP, MIGUEL 

JUAREZ ROMEIRO ZAIM - OAB:4656/MT, MILTON JONES AMORIM 

VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216, Pablo Dotto - OAB:147434/SP, RAFAEL 

NAVARRO SILVA - OAB:260.233/SP, REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT, RENATO MULINARI - OAB:47342/RS, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO 

- OAB:3150-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:OAB/MT 12.901, VITOR 

DE OLIVEIRA TAVARES - OAB:15300/MT

 Impulsionando o feito, reitero a intimação do Administrador Judicial para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer se o crédito referente ao pedido 

de informações de fls. 5.450/5.451 está habilitado nestes autos, 

fornecendo os dados que entender pertinentes.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 985434 Nr: 16506-23.2015.811.0041

 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: AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, BANCO 

SAFRA S.A, EL CONDOR INDUSTRIA COMÉRCIO E CONTROLE 

TECNOLÓGICO LTDA, METALURGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA, 

AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA, TIGRES S/A - 

TUBOS E CONEXÕES, GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA, INTERCEMENT BRASIL S/A, FAZENDA 

NACIONAL NO ESTADO DE MATO GROSSO, CARAMORI MÁQUINIAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA, ANA VIRGINIA SOARES CORTEZ, LUCCAS J. M. 

DE OLIVEIRA - ME, CAIEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA MINERAÇÃO 

LTDA, CERAMICA BARUC LTDA, IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO 

BENEDITO LTDA., BANCO DO BRASIL S/A, AÇOFER INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA, GERDAU AÇOS LONGOS S/A, ARNALDO SILVA 

MONTEIRO, MARCILENE RODRIGUES SANTANA NUNES, COMFAL 

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA-ME, CERÂMICA CARMELO FIOR LTDA - 

ME, DIEGO RODRIGO MALESCZA, LEOMAR FERREIRA E SILVA, 

ALEXANDRA MARIA SILVA CONCEIÇÃO, CELSO SEBASTIÃO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE LUIS DE PAULA E SOUZA - 

OAB:OAB/SP 326.004, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - OAB:12129-A, 

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABENUR AMURAMI DE 

SIQUEIRA - OAB:9.107/MT, ALAN PIZZOLATTO - OAB:67642, 

ALEXANDRE CESAR FIUZA DA COSTA - OAB:38901, ALEXANDRY 

CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, ALINE SILVA 

MICELI DE ABREU - OAB:281733, AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15.948/MT, CELSO NOBUYUKI YOKOTA - OAB:33389/PR, CINARA 

CAMPOS CARNEIRO - OAB:8521/O, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14485/MT, DAISSON ANDREI MARCANTE - 

OAB:11.373, DAISSON ANDREI MARCANTE - OAB:11373/MT, DANIEL 

MARCELINO - OAB:oab/sp 149.354, DANIELA MARQUES ECHEVERRIA 

- OAB:4.939/MT, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945-B/MT, 

EDUARDO CESAR PADOVANI - OAB:234.883-SP, EDUARDO LUIZ 

BROCK - OAB:OAB/SP 91311, EDUARDO SILVA GATTI - OAB:234531, 

ELIANE APARECIDA MARQUES QUINELLATO - OAB:17.406/MT, 
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FABIANA SEVERINO DA SILVA - OAB:12747/MT, FABIO RIVELLI - 

OAB:OAB/MT 19.023-A, FELIPE ALBERTO VERZA FERREIRA - 

OAB:232.618-SP, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, 

GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:9.899/OAB-MT, JOSÉ ANTUNES DE 

JESUS - OAB:13.881-MT, JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO - 

OAB:33390/PR, KELVEN FONSECA GONÇALVES DIAS - OAB:38044, 

LUCAS VASCONCELOS PERRONE - OAB:, MAIARA F. CARNEIRO - 

OAB:15169, MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:14039/MT, MARIA LUIZA LEAL CHAVES RUSAFA - OAB:204831, 

MARINA TESTA PUPO NOGUEIRA PASSOS - OAB:207.996-SP, MIGUEL 

JUAREZ ROMEIRO ZAIM - OAB:4656/MT, MILTON JONES AMORIM 

VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216, Pablo Dotto - OAB:147434/SP, RAFAEL 

NAVARRO SILVA - OAB:260.233/SP, REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT, RENATO MULINARI - OAB:47342/RS, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO 

- OAB:3150-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:OAB/MT 12.901, VITOR 

DE OLIVEIRA TAVARES - OAB:15300/MT

 Impulsionando o feito, intimo os credores e interessados, por intermédio 

de seus causídicos, acerca dos itens 2 (dois) e 7 (sete) da decisão 

proferida às fls. 5.896/5.897, colacionando-os para tal fim: "(...)2) Às fls. 

5.531/5.532, a Caixa Econômica Federal noticia a existência de ações em 

curso contra a recuperanda e requer a intimação dos credores para 

ciência, bem como a convolação desta recuperação judicial em falência. 

No entanto, diante da manifestação do administrador judicial de fls. 

5.849/5.859, bem como considerando que não trata a hipótese de 

quaisquer das situações previstas no art. 73 da LRF, indefiro o pedido de 

convolação desta recuperação judicial em falência. Por outro lado, 

intimem-se os credores e demais interessados para que tomem 

conhecimento dos fatos relatados às fls. 5.531/5.532. (...) 7) Diante da 

juntada pelo administrador judicial dos relatórios de atividades das 

recuperandas às fls. 5.690/5.751 e 5.760/5.805, intimem-se as 

recuperandas, credores e interessados, para que tomem conhecimento do 

seu conteúdo. (...)Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Cuiabá, 08 de 

janeiro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 985434 Nr: 16506-23.2015.811.0041

 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: AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, BANCO 

SAFRA S.A, EL CONDOR INDUSTRIA COMÉRCIO E CONTROLE 

TECNOLÓGICO LTDA, METALURGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA, 

AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA, TIGRES S/A - 

TUBOS E CONEXÕES, GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA, INTERCEMENT BRASIL S/A, FAZENDA 

NACIONAL NO ESTADO DE MATO GROSSO, CARAMORI MÁQUINIAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA, ANA VIRGINIA SOARES CORTEZ, LUCCAS J. M. 

DE OLIVEIRA - ME, CAIEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA MINERAÇÃO 

LTDA, CERAMICA BARUC LTDA, IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO 

BENEDITO LTDA., BANCO DO BRASIL S/A, AÇOFER INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA, GERDAU AÇOS LONGOS S/A, ARNALDO SILVA 

MONTEIRO, MARCILENE RODRIGUES SANTANA NUNES, COMFAL 

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA-ME, CERÂMICA CARMELO FIOR LTDA - 

ME, DIEGO RODRIGO MALESCZA, LEOMAR FERREIRA E SILVA, 

ALEXANDRA MARIA SILVA CONCEIÇÃO, CELSO SEBASTIÃO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE LUIS DE PAULA E SOUZA - 

OAB:OAB/SP 326.004, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - OAB:12129-A, 

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABENUR AMURAMI DE 

SIQUEIRA - OAB:9.107/MT, ALAN PIZZOLATTO - OAB:67642, 

ALEXANDRE CESAR FIUZA DA COSTA - OAB:38901, ALEXANDRY 

CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, ALINE SILVA 

MICELI DE ABREU - OAB:281733, AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15.948/MT, CELSO NOBUYUKI YOKOTA - OAB:33389/PR, CINARA 

CAMPOS CARNEIRO - OAB:8521/O, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14485/MT, DAISSON ANDREI MARCANTE - 

OAB:11.373, DAISSON ANDREI MARCANTE - OAB:11373/MT, DANIEL 

MARCELINO - OAB:oab/sp 149.354, DANIELA MARQUES ECHEVERRIA 

- OAB:4.939/MT, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945-B/MT, 

EDUARDO CESAR PADOVANI - OAB:234.883-SP, EDUARDO LUIZ 

BROCK - OAB:OAB/SP 91311, EDUARDO SILVA GATTI - OAB:234531, 

ELIANE APARECIDA MARQUES QUINELLATO - OAB:17.406/MT, 

FABIANA SEVERINO DA SILVA - OAB:12747/MT, FABIO RIVELLI - 

OAB:OAB/MT 19.023-A, FELIPE ALBERTO VERZA FERREIRA - 

OAB:232.618-SP, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, 

GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:9.899/OAB-MT, JOSÉ ANTUNES DE 

JESUS - OAB:13.881-MT, JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO - 

OAB:33390/PR, KELVEN FONSECA GONÇALVES DIAS - OAB:38044, 

LUCAS VASCONCELOS PERRONE - OAB:, MAIARA F. CARNEIRO - 

OAB:15169, MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:14039/MT, MARIA LUIZA LEAL CHAVES RUSAFA - OAB:204831, 

MARINA TESTA PUPO NOGUEIRA PASSOS - OAB:207.996-SP, MIGUEL 

JUAREZ ROMEIRO ZAIM - OAB:4656/MT, MILTON JONES AMORIM 

VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216, Pablo Dotto - OAB:147434/SP, RAFAEL 

NAVARRO SILVA - OAB:260.233/SP, REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT, RENATO MULINARI - OAB:47342/RS, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO 

- OAB:3150-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:OAB/MT 12.901, VITOR 

DE OLIVEIRA TAVARES - OAB:15300/MT

 Impulsionando o feito, intimo os credores e interessados, por intermédio 

de seus causídicos, acerca do item 10 (dez) da decisão proferida às fls. 

6.155/6.157, colacionando-o para tal fim: "(...) 10.Nos termos do 

requerimento de fls. 6.074/6.075, dê-se ciência aos credores e aos 

demais interessados acerca do relatório de ativos circulantes apresentado 

pelas recuperandas, às fls. 6.076/6.088, e dos relatórios de atividades 

colacionados pelo administrador judicial, às fls. 5.914/6.018 e 6.019/6.043. 

(...)Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de junho de 2018. Claudio Roberto 

Zeni Guimarães Juiz de Direito".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 752800 Nr: 4670-58.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BETUNEL INDÚTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHADDAI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA GABRIELA SALCI GARCIA - 

OAB:MT - 14653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Implsiono o feito, para intimar a parte autora para manifestar sobre a 

certidão do Oficial de Justiça, requerendo o que de direito no prazo de 

cinco (05) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 749655 Nr: 1077-21.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE OLIVEIRA, RONIMÁRCIO NAVES

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

LTDA - MASSA FALIDA, MACROPOLO INCORPORAÇOES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO CAMPOS BALERONI - 

OAB:4849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS 

- OAB:6745/MT, LUCIEN F. F. PAVONI - OAB:6.525 MT, RENATA DE 

SOUZA LEÃO - OAB:13511/MT

 Vistos.

Verifica-se que o síndico da massa falida, Ronimárcio Naves, não foi 

intimado da decisão de fls. 106/107.

Assim, intime-o para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca da 

referida decisão.

Com a manifestação, intime-se a parte autora para, em igual prazo, 

manifestar o que entender pertinente.

Após, conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 27 de junho de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães
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Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1039395 Nr: 41360-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO SUECO BRASIL CONCESSIANÁRIA DE VEICULOS 

LTDA, BRUNO OLIVEIRA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASTOLDI DIESEL LTDA

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

OAB:9.237/MT, RENATO VALÉRIO FARIA DE OLIVEIRA - 

OAB:15.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Vistos

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar 

quanto à petição da recuperanda de fls. 48/51 e quanto ao parecer do 

administrador judicial de fls.53/55.

Após, conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 25 de junho de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206611 Nr: 7133-94.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAILTON MARTINS DE ARAUJO, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:18763-A, NILSON NOVAES PORTO - OAB:20487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Vistos.

Cuida-se de pedido de habilitação de crédito trabalhista, objetivando a 

inclusão do crédito reconhecido perante a Justiça do Trabalho no curso da 

recuperação judicial da empresa Engecenter Construtora e Incorporadora 

Ltda.

Instada a se manifestar, a administradora judicial informa que a presente 

ação tem por objeto crédito já habilitado através do processo nº 

32852-15.2016.811.0041, código 1152572, restando caracterizado o 

instituto da coisa julgada.

Vieram os autos conclusos.

Observo que a discussão posta em juízo neste processo é exatamente 

idêntica àquela discutida nos autos de código 1152572, com a reprodução 

das mesmas partes, pedido e causa de pedir, o qual já foi devidamente 

julgado, estando arquivado desde 05/12/2016, o que configura a coisa 

julgada, nos termos do art. 337, §4º do CPC.

Assim, a fim de evitar o processamento de incidentes idênticos, e levando 

em consideração que a ação anteriormente distribuída já se encontra 

devidamente arquivada, a extinção deste processo sem resolução do 

mérito é medida que se impõe.

 Pelo exposto, reconheço a coisa julgada e julgo extinto este processo 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, condenando 

a parte autora ao pagamento das custas processuais, caso pendentes.

 Fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da 

parte adversa no montante de 10% sobre o valor da causa, com 

fundamento no art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC.

Contudo, fica suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes da 

sucumbência, diante do deferimento do benefício da gratuidade da justiça, 

com fundamento no art. 98, §3º, do CPC.

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

necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Cuiabá, 25 de junho de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1272445 Nr: 28461-80.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO KLEYTON DA COSTA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO GARÇA BRANCA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, não sendo este o momento processual adequado para 

a habilitação de crédito perante a autofalência em questão e não sendo 

possível o aproveitamento dos atos processuais, julgo extinto o presente 

feito, sem julgamento de mérito, por ausência de interesse processual, nos 

termos do art. 485, VI, do CPC.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, caso 

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

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.Deixo de 

condenar a parte autora em honorários advocatícios, vez que a relação 

processual não chegou a se aperfeiçoar.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá-MT, 25 de junho 

de 2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 757785 Nr: 9990-89.2012.811.0041

 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: MANOEL IZIQUIEL DA PAIXÃO, MILTON VIZINI CORRÊA 

JÚNIOR

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE MARIA OLIVEIRA - 

OAB:5296/MT, MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - OAB:3.076-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218/MT, VERÔNICA LAURA CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:7950 

OAB/MT

 Vistos

 Intime-se a embargada para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar 

acerca dos embargos de declaração de fls.59/75.

Após, conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 20 de junho de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206602 Nr: 7124-35.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BOSCO PEREIRA GOMES, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:18763-A, NILSON NOVAES PORTO - OAB:20487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Vistos

 Intime-se a embargada para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar 
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acerca dos embargos de declaração de fls.26/27.

Após, conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 20 de junho de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002037-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO BRASIL BARRETO FILHO (AUTOR)

MARIA FRANCISCA BRANCO BARRETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO)

KARLA ANDRADE CAMPOS OAB - MT17270/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Invasores representado pelo Sr. Aldo (RÉU)

JOVANI GONCALVES DE OLIVEIRA (RÉU)

ADEMAR DIONIZIO ALVES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BIBIANO PEREIRA LEITE NETO OAB - MT8938/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002037-81.2017.8.11.0041. AUTOR: BENEDITO BRASIL BARRETO FILHO, 

MARIA FRANCISCA BRANCO BARRETO RÉU: INVASORES 

REPRESENTADO PELO SR. ALDO, JOVANI GONCALVES DE OLIVEIRA, 

ADEMAR DIONIZIO ALVES Vistos. Benedito Brasil Barreto Filho e Maria 

Francisca Branco Barreto ajuizaram a presente ação de manutenção de 

posse com pedido liminar, primeiramente contra “número indeterminado de 

pessoas”, substituído por Jovani Gançalves de Oliveira, Ademar Dionízio 

Alves e outros, visando à proteção possessória de um imóvel urbano com 

área de 67.000,00 m², denominado Chácara São Benedito, localizado na 

Rua Mario Palma, nº 623, bairro Jardim Colorado, nesta Capital/MT. A 

liminar de manutenção de posse foi deferida em 16/02/2017 (id. 4892403), 

ante a comprovação do exercício da posse pelos autores. Em 16/11/2017, 

este juízo designou audiência para tentativa de composição entre as 

partes, ante o pedido de demolição das benfeitorias formulado pelos 

autores, que restou indeferido, conforme decisão de id. 10726998. O 

mandado de manutenção de posse foi cumprido em 16/11/2017, conforme 

certidão juntada ao id. 10813677, e auto de reintegração juntado ai id. 

10820095. Ao id. 10840694, foi juntada decisão que indeferiu a tutela 

antecipada no agravo de instrumento nº 1012099-12.2017, interpostos 

pelos réus. A audiência de tentativa de conciliação se realizou em 

29/11/2017, oportunidade onde fora tentada a composição, no entanto, 

restou infrutífera. Ainda, nesta oportunidade este juízo manteve o 

indeferimento do pedido para derrubada dos barracos, bem como 

cientificados os réus do prazo para apresentação de contestação. No id. 

10960037 ao id. 10960088, os autores comprovaram a publicação dos 

editais de citação, bem como a ampla divulgação do litígio. Os réus 

contestaram, em seguida, onde, em sede de pedido contraposto, 

pugnaram pela proteção possessória ao argumento do exercício de posse 

velha (10 anos de exercício). Sua contestação foi instruída com os 

documentos de id. 11084733 ao id. 11084984. No id. 12182253, os autores 

denunciaram o cometimento do esbulho pelos réus, além da completa 

demolição de seu imóvel e benfeitorias, denunciaram a extrema ameaça e 

violência cometida. O pedido para novo cumprimento da liminar foi instruído 

com o relatório fotográfico carreado ao id. 12182769. Instado, o 

representante do Ministério Público pelo indeferimento do pedido dos réus, 

bem como pela manutenção da decisão que proibiu a demolição dos 

barracos (id. 1309726). Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Cinge-se o litígio sobre a posse de um imóvel urbano com área de 

67.000,00 m² (sessenta e sete mil metros quadrados), denominado 

Chácara São Benedito e localizado na Rua Mario Palma, nº 623, bairro 

Jardim Colorado, nesta Capital/MT. Ao passo que os autores alegam que 

tiveram 167.000,00 m² desapropriados pelo Poder Público e lhe restado um 

remanescente de 67.000,00 m², os réus aduzem que a área total era de 

200.000,00 m² e que lhe restou menos de 34.000,00 m² de área após a 

desapropriação, de modo que os autores ocupam imóvel público destinado 

à regularização fundiária. Da liminar no pedido contraposto Ao contestar a 

ação os réus pugnam pela sua proteção possessória em sede de pedido 

contraposto ao argumento de que sua posse é velha e remonta a idos de 

2000. Pois bem, o pedido contraposto atende ao caráter dúplice das ações 

possessória e encontra azo no art. 556 do CPC, que dispõe: “É lícito ao 

réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, 

demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos 

resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor”. Ex positis, 

não há dúvida quanto ao cabimento do mencionado pedido para proteção 

possessória formulado pelos réus. Tecnicamente não cabe pedido liminar 

no pedido contraposto, haja vista que nessa fase processual a ação já 

está no rito ordinário. No entanto, para evitar que a parte que se ache 

prejudicada tenha que ajuizar uma ação possessória independente, este 

juízo tem aceito o pedido liminar no pedido contraposto, devendo a parte 

que o requer também comprovar os requisitos do art. 561do CPC, a saber: 

o exercício da posse; a turbação ou o esbulho praticado; a data da 

turbação ou do esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na 

ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 

Compulsando os autos em comento, verifico que os réus não se 

desincumbiram em comprovar quaisquer dos requisitos acima 

mencionados, haja vista que, conforme destacado na decisão que deferiu 

a liminar de id. 4892403, não há resquícios de ocupação antes do ano de 

2016, de modo que cai por terra a alegação do exercício longevo da posse 

alegado pela defesa, conforme se denota da imagem que ora colaciono: A 

despeito das casas (antigas e de alvenaria) mostradas nas fotos de id. 

11084878 ao id. 11084983, verifico que estes não são imóveis 

construídos na área em litígio, mas sim no seu entorno, bem como os réus 

se utilizaram deste artifício exclusivamente para ludibriar o juízo. Isto 

posto, face a ausência de comprovação do exercício da posse, conforme 

alegam os réus na contestação, nos termos do art. 1.196 do Código Civil e 

art. 561 do CPC, acolho o parecer ministerial e INDEFIRO o pedido liminar 

contraposto formulado por Jovani Gançalves de Oliveira e Ademar Dionízio 

Alves. Do descumprimento da liminar Inicialmente, quero aqui destacar o 

esforço empreendido por este juízo no sentido de tentar compor acordo 

entre as partes, conforme se denota na decisão de id. 10726998, que 

proibiu a demolição dos barracos instalados pelos réus e designou 

audiência de conciliação, esta infrutífera. É com extremo pesar que este 

juízo toma conhecimento das atitudes covardes e criminosas praticadas 

pelos réus que culminaram com a depredação e inutilização do imóvel dos 

autores, estes pessoas idosas, conforme se verifica nas fotos de id. 

12182769. Pois bem, indubitavelmente os réus agiram livre arbítrio e 

dolosamente, ignorando todas e quaisquer determinações que emanam 

deste Egrégio Tribunal, praticando a inovação ilegal e má-fé processual 

por descumprimento deliberado das ordens deste juízo e criando 

embaraços para a sua efetivação (art. 77, IV do CPC), além de atentarem 

contra a dignidade dos autores. A atitude, no mínimo, CRIMINOSA 

demonstrada pelos réus comprova sua irresponsabilidade, desrespeito e 

insensibilidade para com os idosos, além da completa afronta às decisões 

que emanam do Poder Judiciário. A despeito da condição da idade dos 

autores, a Constituição guarda dispositivo especialmente voltado à sua 

dignidade, senão vejamos o art. 230, que se destaca: “A família, a 

sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, 

assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade 

e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida” O art. 3º da Lei nº 

10.741/2003 (Estatuto do Idoso), vai a fundo e, ainda, determina, vejamos: 

“É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público 

assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, 

ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à 

convivência familiar e comunitária.” Ex positis, é dever de todos o amparo 

aos idosos, de modo que o desrespeito demonstrado pelos réus enseja 

rigorosa manifestação de repulsa por parte deste juízo, que não tolera tais 

práticas. Ao retornarem para o imóvel, os réus descumpriram a decisão 

que deferiu a liminar, bem como ignoraram, ainda, a decisão que indeferiu 

seu pedido de tutela antecipada nos autos do agravo de instrumento nº 

1012099-12.2017, de modo que não há razões para se tolerar sua 

presença ali. Ao proibir a demolição das benfeitorias, este juízo 

vislumbrava livra-los de terem sua “construções” do tombamento, pelos 

menos até o deslinde do processo, além de evitar quaisquer retaliações 
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que isso pudesse causa. No entanto, as precauções tomadas por este 

juízo se revelaram insuficientes, posto que, conforme se verifica das fotos 

trazidas pelos autores, a área foi novamente invadida e, pior, os réus 

DESTRUIRAM a sede da Chácara São Benedito, lar sagrado dos autores. 

As atitudes aqui postas demonstram a prática de inovação ilegal, ambas 

vedadas pelo ordenamento processual pátrio. A respeito da inovação 

ilegal, consigno que, o art. 77, IV e VI do CPC, estabelece como sendo 

dever da parte “IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de 

natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;" e 

"não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso”. 

O descumprimento desta determinação legal constitui ato atentatório à 

dignidade da justiça, ensejando a aplicação de multa às partes que a 

cometeram, conforme dispõe o §2º do art. 77 do CPC, vejamos: “A 

violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à 

dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, 

civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por 

cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta”. A 

atitude encarnada pelos réus é de elevadíssimo grau de gravidade e 

reprobabilidade, posto que, além do esbulho (crime previsto no art. 161, II 

do CP) a violência aqui demonstrada foi cometida contra pessoas idosas, 

septuagenárias com dificuldade de locomoção. Desta feita, constatada à 

pratica ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, §2º do 

CPC, multo os réus em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da 

causa. Ainda, reconhecido a prática de inovação ilegal, determino o 

restabelecimento do estado anterior do imóvel , nos termos do art. 77, §7º 

do CPC, e proibo os réus de falarem nos autos até a purgação do 

atentado. O comportamento aqui demonstrado pelos réus merece 

reprimenda enérgica, sob pena de desmoralização do Poder Judiciário, de 

modo que seu afastamento da área Posto isto, e visando evitar que os 

réus retornem à área, DEFIRO o pedido dos autores, a fim de determinar 

novo cumprimento da liminar, bem como a demolição de todas as 

edificações feitas pelos réus, além de determinar seu afastamento de, 

pelos menos, 01 quilometro da área e aplicação de multa diária de R$ 

1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento. Para o cumprimento da 

ordem, se necessário para o seu fiel cumprimento, fica deferido o 

arrombamento. 1. Expeça-se mandado de reintegração de posse. Conste, 

no MANDADO DE FORMA DESTACADA: 2. Que o OFICIAL DE JUSTIÇA, 

verificando que os que ali se encontram já foram retirados anteriormente e 

estão descumprindo ORDEM JUDICIAL, solicite à força policial, a PRISÃO 

EM FLAGRANTE dos que ali forem encontrados e o seu encaminhamento à 

autoridade policial para as providências cabíveis. 3. A intimação dos réus 

de pena cominatória no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) diários, que 

fixo neste ato, por pessoa envolvida no descumprimento, visando 

desestimular essa conduta. Ressalte que a MULTA PODERÁ SER 

EXECUTADA E TAMBÉM PROTESTADA, se for o caso de aplicação. 4. Os 

réus deverão ser intimados manter distância mínima de 01 km da área em 

litígio, sob pena de ser aplicada a multa acima, além das penalidades 

penais e administrativas cabíveis. 5. Na ocasião do cumprimento do 

mandado de reintegração, o oficial de justiça deverá efetuar a 

identificação dos presentes na área, na medida do possível. DETERMINO 

AINDA: a. O mandado deverá ser cumprido através do COMITE ESTATUAL 

DE ACOMPANHAMENTO DE CONFLITOS AGRÁRIOS, haja vista tratar-se 

de conflito possessório coletivo, a merecer atenção especial, nos termos 

do que determina o Decreto n. 1.414, de 30 de outubro de 2012, que 

deverá providenciar o estudo de situação no prazo máximo de 15 dias e o 

cumprimento da liminar dentro de 45. b. Consigne-se no mandado a 

necessidade de “observância do Manual de Desocupação da Ouvidoria 

Agrária Nacional para execução de mandados judiciais de manutenção e 

reintegração de posse coletiva de terras rurais, assegurando a garantia e 

o respeito às normas constitucionais, essencialmente as que expressam 

os fundamentos do Estado de Direito (CF, art. 1º, 3º e 4º)”, A Secretaria 

deverá imprimir e encaminhar o manual juntamente com o mandado. c. 

DEVE CONSTAR, ainda, NO MANDADO, EM DESTAQUE, QUE OS 

AUTORES ESTÃO AUTORIZADOS A DEMOLIR OU DESTRUIR 

BENFEITORIAS REALIZADAS pelos réus, haja vista o descumprimento da 

ordem judicial. Ressalte-se que, nos termos do referido manual: “A 

corporação responsável pelo cumprimento dos mandados judiciais de 

manutenção, reintegração e busca e apreensão, promoverá o 

planejamento prévio à execução da medida, inspecionando o local e 

colhendo subsídios sobre a quantidade de pessoas que serão atingidas 

pela medida, como a presença de crianças, adolescentes, mulheres 

grávidas, idosos e enfermos.” 6. Dê ciência ao Ministério Público desta 

decisão. 7. Certifique-se quanto ao decurso do edital de citação INTIME-SE 

a Defensoria Pública para apresentar defesa em favor dos réus e 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos. 8. INTIMO as partes, 

via DJE, desta decisão. 9. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 13 de 

junho de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito
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ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002037-81.2017.8.11.0041. AUTOR: BENEDITO BRASIL BARRETO FILHO, 

MARIA FRANCISCA BRANCO BARRETO RÉU: INVASORES 

REPRESENTADO PELO SR. ALDO, JOVANI GONCALVES DE OLIVEIRA, 

ADEMAR DIONIZIO ALVES Vistos. Benedito Brasil Barreto Filho e Maria 

Francisca Branco Barreto ajuizaram a presente ação de manutenção de 

posse com pedido liminar, primeiramente contra “número indeterminado de 

pessoas”, substituído por Jovani Gançalves de Oliveira, Ademar Dionízio 

Alves e outros, visando à proteção possessória de um imóvel urbano com 

área de 67.000,00 m², denominado Chácara São Benedito, localizado na 

Rua Mario Palma, nº 623, bairro Jardim Colorado, nesta Capital/MT. A 

liminar de manutenção de posse foi deferida em 16/02/2017 (id. 4892403), 

ante a comprovação do exercício da posse pelos autores. Em 16/11/2017, 

este juízo designou audiência para tentativa de composição entre as 

partes, ante o pedido de demolição das benfeitorias formulado pelos 

autores, que restou indeferido, conforme decisão de id. 10726998. O 

mandado de manutenção de posse foi cumprido em 16/11/2017, conforme 

certidão juntada ao id. 10813677, e auto de reintegração juntado ai id. 

10820095. Ao id. 10840694, foi juntada decisão que indeferiu a tutela 

antecipada no agravo de instrumento nº 1012099-12.2017, interpostos 

pelos réus. A audiência de tentativa de conciliação se realizou em 

29/11/2017, oportunidade onde fora tentada a composição, no entanto, 

restou infrutífera. Ainda, nesta oportunidade este juízo manteve o 

indeferimento do pedido para derrubada dos barracos, bem como 

cientificados os réus do prazo para apresentação de contestação. No id. 

10960037 ao id. 10960088, os autores comprovaram a publicação dos 

editais de citação, bem como a ampla divulgação do litígio. Os réus 

contestaram, em seguida, onde, em sede de pedido contraposto, 

pugnaram pela proteção possessória ao argumento do exercício de posse 

velha (10 anos de exercício). Sua contestação foi instruída com os 

documentos de id. 11084733 ao id. 11084984. No id. 12182253, os autores 

denunciaram o cometimento do esbulho pelos réus, além da completa 

demolição de seu imóvel e benfeitorias, denunciaram a extrema ameaça e 

violência cometida. O pedido para novo cumprimento da liminar foi instruído 

com o relatório fotográfico carreado ao id. 12182769. Instado, o 

representante do Ministério Público pelo indeferimento do pedido dos réus, 

bem como pela manutenção da decisão que proibiu a demolição dos 

barracos (id. 1309726). Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Cinge-se o litígio sobre a posse de um imóvel urbano com área de 

67.000,00 m² (sessenta e sete mil metros quadrados), denominado 

Chácara São Benedito e localizado na Rua Mario Palma, nº 623, bairro 

Jardim Colorado, nesta Capital/MT. Ao passo que os autores alegam que 

tiveram 167.000,00 m² desapropriados pelo Poder Público e lhe restado um 

remanescente de 67.000,00 m², os réus aduzem que a área total era de 

200.000,00 m² e que lhe restou menos de 34.000,00 m² de área após a 

desapropriação, de modo que os autores ocupam imóvel público destinado 

à regularização fundiária. Da liminar no pedido contraposto Ao contestar a 

ação os réus pugnam pela sua proteção possessória em sede de pedido 
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contraposto ao argumento de que sua posse é velha e remonta a idos de 

2000. Pois bem, o pedido contraposto atende ao caráter dúplice das ações 

possessória e encontra azo no art. 556 do CPC, que dispõe: “É lícito ao 

réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, 

demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos 

resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor”. Ex positis, 

não há dúvida quanto ao cabimento do mencionado pedido para proteção 

possessória formulado pelos réus. Tecnicamente não cabe pedido liminar 

no pedido contraposto, haja vista que nessa fase processual a ação já 

está no rito ordinário. No entanto, para evitar que a parte que se ache 

prejudicada tenha que ajuizar uma ação possessória independente, este 

juízo tem aceito o pedido liminar no pedido contraposto, devendo a parte 

que o requer também comprovar os requisitos do art. 561do CPC, a saber: 

o exercício da posse; a turbação ou o esbulho praticado; a data da 

turbação ou do esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na 

ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 

Compulsando os autos em comento, verifico que os réus não se 

desincumbiram em comprovar quaisquer dos requisitos acima 

mencionados, haja vista que, conforme destacado na decisão que deferiu 

a liminar de id. 4892403, não há resquícios de ocupação antes do ano de 

2016, de modo que cai por terra a alegação do exercício longevo da posse 

alegado pela defesa, conforme se denota da imagem que ora colaciono: A 

despeito das casas (antigas e de alvenaria) mostradas nas fotos de id. 

11084878 ao id. 11084983, verifico que estes não são imóveis 

construídos na área em litígio, mas sim no seu entorno, bem como os réus 

se utilizaram deste artifício exclusivamente para ludibriar o juízo. Isto 

posto, face a ausência de comprovação do exercício da posse, conforme 

alegam os réus na contestação, nos termos do art. 1.196 do Código Civil e 

art. 561 do CPC, acolho o parecer ministerial e INDEFIRO o pedido liminar 

contraposto formulado por Jovani Gançalves de Oliveira e Ademar Dionízio 

Alves. Do descumprimento da liminar Inicialmente, quero aqui destacar o 

esforço empreendido por este juízo no sentido de tentar compor acordo 

entre as partes, conforme se denota na decisão de id. 10726998, que 

proibiu a demolição dos barracos instalados pelos réus e designou 

audiência de conciliação, esta infrutífera. É com extremo pesar que este 

juízo toma conhecimento das atitudes covardes e criminosas praticadas 

pelos réus que culminaram com a depredação e inutilização do imóvel dos 

autores, estes pessoas idosas, conforme se verifica nas fotos de id. 

12182769. Pois bem, indubitavelmente os réus agiram livre arbítrio e 

dolosamente, ignorando todas e quaisquer determinações que emanam 

deste Egrégio Tribunal, praticando a inovação ilegal e má-fé processual 

por descumprimento deliberado das ordens deste juízo e criando 

embaraços para a sua efetivação (art. 77, IV do CPC), além de atentarem 

contra a dignidade dos autores. A atitude, no mínimo, CRIMINOSA 

demonstrada pelos réus comprova sua irresponsabilidade, desrespeito e 

insensibilidade para com os idosos, além da completa afronta às decisões 

que emanam do Poder Judiciário. A despeito da condição da idade dos 

autores, a Constituição guarda dispositivo especialmente voltado à sua 

dignidade, senão vejamos o art. 230, que se destaca: “A família, a 

sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, 

assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade 

e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida” O art. 3º da Lei nº 

10.741/2003 (Estatuto do Idoso), vai a fundo e, ainda, determina, vejamos: 

“É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público 

assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, 

ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à 

convivência familiar e comunitária.” Ex positis, é dever de todos o amparo 

aos idosos, de modo que o desrespeito demonstrado pelos réus enseja 

rigorosa manifestação de repulsa por parte deste juízo, que não tolera tais 

práticas. Ao retornarem para o imóvel, os réus descumpriram a decisão 

que deferiu a liminar, bem como ignoraram, ainda, a decisão que indeferiu 

seu pedido de tutela antecipada nos autos do agravo de instrumento nº 

1012099-12.2017, de modo que não há razões para se tolerar sua 

presença ali. Ao proibir a demolição das benfeitorias, este juízo 

vislumbrava livra-los de terem sua “construções” do tombamento, pelos 

menos até o deslinde do processo, além de evitar quaisquer retaliações 

que isso pudesse causa. No entanto, as precauções tomadas por este 

juízo se revelaram insuficientes, posto que, conforme se verifica das fotos 

trazidas pelos autores, a área foi novamente invadida e, pior, os réus 

DESTRUIRAM a sede da Chácara São Benedito, lar sagrado dos autores. 

As atitudes aqui postas demonstram a prática de inovação ilegal, ambas 

vedadas pelo ordenamento processual pátrio. A respeito da inovação 

ilegal, consigno que, o art. 77, IV e VI do CPC, estabelece como sendo 

dever da parte “IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de 

natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;" e 

"não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso”. 

O descumprimento desta determinação legal constitui ato atentatório à 

dignidade da justiça, ensejando a aplicação de multa às partes que a 

cometeram, conforme dispõe o §2º do art. 77 do CPC, vejamos: “A 

violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à 

dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, 

civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por 

cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta”. A 

atitude encarnada pelos réus é de elevadíssimo grau de gravidade e 

reprobabilidade, posto que, além do esbulho (crime previsto no art. 161, II 

do CP) a violência aqui demonstrada foi cometida contra pessoas idosas, 

septuagenárias com dificuldade de locomoção. Desta feita, constatada à 

pratica ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, §2º do 

CPC, multo os réus em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da 

causa. Ainda, reconhecido a prática de inovação ilegal, determino o 

restabelecimento do estado anterior do imóvel , nos termos do art. 77, §7º 

do CPC, e proibo os réus de falarem nos autos até a purgação do 

atentado. O comportamento aqui demonstrado pelos réus merece 

reprimenda enérgica, sob pena de desmoralização do Poder Judiciário, de 

modo que seu afastamento da área Posto isto, e visando evitar que os 

réus retornem à área, DEFIRO o pedido dos autores, a fim de determinar 

novo cumprimento da liminar, bem como a demolição de todas as 

edificações feitas pelos réus, além de determinar seu afastamento de, 

pelos menos, 01 quilometro da área e aplicação de multa diária de R$ 

1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento. Para o cumprimento da 

ordem, se necessário para o seu fiel cumprimento, fica deferido o 

arrombamento. 1. Expeça-se mandado de reintegração de posse. Conste, 

no MANDADO DE FORMA DESTACADA: 2. Que o OFICIAL DE JUSTIÇA, 

verificando que os que ali se encontram já foram retirados anteriormente e 

estão descumprindo ORDEM JUDICIAL, solicite à força policial, a PRISÃO 

EM FLAGRANTE dos que ali forem encontrados e o seu encaminhamento à 

autoridade policial para as providências cabíveis. 3. A intimação dos réus 

de pena cominatória no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) diários, que 

fixo neste ato, por pessoa envolvida no descumprimento, visando 

desestimular essa conduta. Ressalte que a MULTA PODERÁ SER 

EXECUTADA E TAMBÉM PROTESTADA, se for o caso de aplicação. 4. Os 

réus deverão ser intimados manter distância mínima de 01 km da área em 

litígio, sob pena de ser aplicada a multa acima, além das penalidades 

penais e administrativas cabíveis. 5. Na ocasião do cumprimento do 

mandado de reintegração, o oficial de justiça deverá efetuar a 

identificação dos presentes na área, na medida do possível. DETERMINO 

AINDA: a. O mandado deverá ser cumprido através do COMITE ESTATUAL 

DE ACOMPANHAMENTO DE CONFLITOS AGRÁRIOS, haja vista tratar-se 

de conflito possessório coletivo, a merecer atenção especial, nos termos 

do que determina o Decreto n. 1.414, de 30 de outubro de 2012, que 

deverá providenciar o estudo de situação no prazo máximo de 15 dias e o 

cumprimento da liminar dentro de 45. b. Consigne-se no mandado a 

necessidade de “observância do Manual de Desocupação da Ouvidoria 

Agrária Nacional para execução de mandados judiciais de manutenção e 

reintegração de posse coletiva de terras rurais, assegurando a garantia e 

o respeito às normas constitucionais, essencialmente as que expressam 

os fundamentos do Estado de Direito (CF, art. 1º, 3º e 4º)”, A Secretaria 

deverá imprimir e encaminhar o manual juntamente com o mandado. c. 

DEVE CONSTAR, ainda, NO MANDADO, EM DESTAQUE, QUE OS 

AUTORES ESTÃO AUTORIZADOS A DEMOLIR OU DESTRUIR 

BENFEITORIAS REALIZADAS pelos réus, haja vista o descumprimento da 

ordem judicial. Ressalte-se que, nos termos do referido manual: “A 

corporação responsável pelo cumprimento dos mandados judiciais de 

manutenção, reintegração e busca e apreensão, promoverá o 

planejamento prévio à execução da medida, inspecionando o local e 

colhendo subsídios sobre a quantidade de pessoas que serão atingidas 

pela medida, como a presença de crianças, adolescentes, mulheres 

grávidas, idosos e enfermos.” 6. Dê ciência ao Ministério Público desta 

decisão. 7. Certifique-se quanto ao decurso do edital de citação INTIME-SE 

a Defensoria Pública para apresentar defesa em favor dos réus e 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos. 8. INTIMO as partes, 

via DJE, desta decisão. 9. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 13 de 

junho de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito
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1002037-81.2017.8.11.0041. AUTOR: BENEDITO BRASIL BARRETO FILHO, 

MARIA FRANCISCA BRANCO BARRETO RÉU: INVASORES 

REPRESENTADO PELO SR. ALDO, JOVANI GONCALVES DE OLIVEIRA, 

ADEMAR DIONIZIO ALVES Vistos. Benedito Brasil Barreto Filho e Maria 

Francisca Branco Barreto ajuizaram a presente ação de manutenção de 

posse com pedido liminar, primeiramente contra “número indeterminado de 

pessoas”, substituído por Jovani Gançalves de Oliveira, Ademar Dionízio 

Alves e outros, visando à proteção possessória de um imóvel urbano com 

área de 67.000,00 m², denominado Chácara São Benedito, localizado na 

Rua Mario Palma, nº 623, bairro Jardim Colorado, nesta Capital/MT. A 

liminar de manutenção de posse foi deferida em 16/02/2017 (id. 4892403), 

ante a comprovação do exercício da posse pelos autores. Em 16/11/2017, 

este juízo designou audiência para tentativa de composição entre as 

partes, ante o pedido de demolição das benfeitorias formulado pelos 

autores, que restou indeferido, conforme decisão de id. 10726998. O 

mandado de manutenção de posse foi cumprido em 16/11/2017, conforme 

certidão juntada ao id. 10813677, e auto de reintegração juntado ai id. 

10820095. Ao id. 10840694, foi juntada decisão que indeferiu a tutela 

antecipada no agravo de instrumento nº 1012099-12.2017, interpostos 

pelos réus. A audiência de tentativa de conciliação se realizou em 

29/11/2017, oportunidade onde fora tentada a composição, no entanto, 

restou infrutífera. Ainda, nesta oportunidade este juízo manteve o 

indeferimento do pedido para derrubada dos barracos, bem como 

cientificados os réus do prazo para apresentação de contestação. No id. 

10960037 ao id. 10960088, os autores comprovaram a publicação dos 

editais de citação, bem como a ampla divulgação do litígio. Os réus 

contestaram, em seguida, onde, em sede de pedido contraposto, 

pugnaram pela proteção possessória ao argumento do exercício de posse 

velha (10 anos de exercício). Sua contestação foi instruída com os 

documentos de id. 11084733 ao id. 11084984. No id. 12182253, os autores 

denunciaram o cometimento do esbulho pelos réus, além da completa 

demolição de seu imóvel e benfeitorias, denunciaram a extrema ameaça e 

violência cometida. O pedido para novo cumprimento da liminar foi instruído 

com o relatório fotográfico carreado ao id. 12182769. Instado, o 

representante do Ministério Público pelo indeferimento do pedido dos réus, 

bem como pela manutenção da decisão que proibiu a demolição dos 

barracos (id. 1309726). Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Cinge-se o litígio sobre a posse de um imóvel urbano com área de 

67.000,00 m² (sessenta e sete mil metros quadrados), denominado 

Chácara São Benedito e localizado na Rua Mario Palma, nº 623, bairro 

Jardim Colorado, nesta Capital/MT. Ao passo que os autores alegam que 

tiveram 167.000,00 m² desapropriados pelo Poder Público e lhe restado um 

remanescente de 67.000,00 m², os réus aduzem que a área total era de 

200.000,00 m² e que lhe restou menos de 34.000,00 m² de área após a 

desapropriação, de modo que os autores ocupam imóvel público destinado 

à regularização fundiária. Da liminar no pedido contraposto Ao contestar a 

ação os réus pugnam pela sua proteção possessória em sede de pedido 

contraposto ao argumento de que sua posse é velha e remonta a idos de 

2000. Pois bem, o pedido contraposto atende ao caráter dúplice das ações 

possessória e encontra azo no art. 556 do CPC, que dispõe: “É lícito ao 

réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, 

demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos 

resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor”. Ex positis, 

não há dúvida quanto ao cabimento do mencionado pedido para proteção 

possessória formulado pelos réus. Tecnicamente não cabe pedido liminar 

no pedido contraposto, haja vista que nessa fase processual a ação já 

está no rito ordinário. No entanto, para evitar que a parte que se ache 

prejudicada tenha que ajuizar uma ação possessória independente, este 

juízo tem aceito o pedido liminar no pedido contraposto, devendo a parte 

que o requer também comprovar os requisitos do art. 561do CPC, a saber: 

o exercício da posse; a turbação ou o esbulho praticado; a data da 

turbação ou do esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na 

ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 

Compulsando os autos em comento, verifico que os réus não se 

desincumbiram em comprovar quaisquer dos requisitos acima 

mencionados, haja vista que, conforme destacado na decisão que deferiu 

a liminar de id. 4892403, não há resquícios de ocupação antes do ano de 

2016, de modo que cai por terra a alegação do exercício longevo da posse 

alegado pela defesa, conforme se denota da imagem que ora colaciono: A 

despeito das casas (antigas e de alvenaria) mostradas nas fotos de id. 

11084878 ao id. 11084983, verifico que estes não são imóveis 

construídos na área em litígio, mas sim no seu entorno, bem como os réus 

se utilizaram deste artifício exclusivamente para ludibriar o juízo. Isto 

posto, face a ausência de comprovação do exercício da posse, conforme 

alegam os réus na contestação, nos termos do art. 1.196 do Código Civil e 

art. 561 do CPC, acolho o parecer ministerial e INDEFIRO o pedido liminar 

contraposto formulado por Jovani Gançalves de Oliveira e Ademar Dionízio 

Alves. Do descumprimento da liminar Inicialmente, quero aqui destacar o 

esforço empreendido por este juízo no sentido de tentar compor acordo 

entre as partes, conforme se denota na decisão de id. 10726998, que 

proibiu a demolição dos barracos instalados pelos réus e designou 

audiência de conciliação, esta infrutífera. É com extremo pesar que este 

juízo toma conhecimento das atitudes covardes e criminosas praticadas 

pelos réus que culminaram com a depredação e inutilização do imóvel dos 

autores, estes pessoas idosas, conforme se verifica nas fotos de id. 

12182769. Pois bem, indubitavelmente os réus agiram livre arbítrio e 

dolosamente, ignorando todas e quaisquer determinações que emanam 

deste Egrégio Tribunal, praticando a inovação ilegal e má-fé processual 

por descumprimento deliberado das ordens deste juízo e criando 

embaraços para a sua efetivação (art. 77, IV do CPC), além de atentarem 

contra a dignidade dos autores. A atitude, no mínimo, CRIMINOSA 

demonstrada pelos réus comprova sua irresponsabilidade, desrespeito e 

insensibilidade para com os idosos, além da completa afronta às decisões 

que emanam do Poder Judiciário. A despeito da condição da idade dos 

autores, a Constituição guarda dispositivo especialmente voltado à sua 

dignidade, senão vejamos o art. 230, que se destaca: “A família, a 

sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, 

assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade 

e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida” O art. 3º da Lei nº 

10.741/2003 (Estatuto do Idoso), vai a fundo e, ainda, determina, vejamos: 

“É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público 

assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, 

ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à 

convivência familiar e comunitária.” Ex positis, é dever de todos o amparo 

aos idosos, de modo que o desrespeito demonstrado pelos réus enseja 

rigorosa manifestação de repulsa por parte deste juízo, que não tolera tais 

práticas. Ao retornarem para o imóvel, os réus descumpriram a decisão 

que deferiu a liminar, bem como ignoraram, ainda, a decisão que indeferiu 

seu pedido de tutela antecipada nos autos do agravo de instrumento nº 

1012099-12.2017, de modo que não há razões para se tolerar sua 

presença ali. Ao proibir a demolição das benfeitorias, este juízo 

vislumbrava livra-los de terem sua “construções” do tombamento, pelos 

menos até o deslinde do processo, além de evitar quaisquer retaliações 

que isso pudesse causa. No entanto, as precauções tomadas por este 

juízo se revelaram insuficientes, posto que, conforme se verifica das fotos 

trazidas pelos autores, a área foi novamente invadida e, pior, os réus 

DESTRUIRAM a sede da Chácara São Benedito, lar sagrado dos autores. 

As atitudes aqui postas demonstram a prática de inovação ilegal, ambas 

vedadas pelo ordenamento processual pátrio. A respeito da inovação 

ilegal, consigno que, o art. 77, IV e VI do CPC, estabelece como sendo 

dever da parte “IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de 

natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;" e 

"não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso”. 
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O descumprimento desta determinação legal constitui ato atentatório à 

dignidade da justiça, ensejando a aplicação de multa às partes que a 

cometeram, conforme dispõe o §2º do art. 77 do CPC, vejamos: “A 

violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à 

dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, 

civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por 

cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta”. A 

atitude encarnada pelos réus é de elevadíssimo grau de gravidade e 

reprobabilidade, posto que, além do esbulho (crime previsto no art. 161, II 

do CP) a violência aqui demonstrada foi cometida contra pessoas idosas, 

septuagenárias com dificuldade de locomoção. Desta feita, constatada à 

pratica ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, §2º do 

CPC, multo os réus em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da 

causa. Ainda, reconhecido a prática de inovação ilegal, determino o 

restabelecimento do estado anterior do imóvel , nos termos do art. 77, §7º 

do CPC, e proibo os réus de falarem nos autos até a purgação do 

atentado. O comportamento aqui demonstrado pelos réus merece 

reprimenda enérgica, sob pena de desmoralização do Poder Judiciário, de 

modo que seu afastamento da área Posto isto, e visando evitar que os 

réus retornem à área, DEFIRO o pedido dos autores, a fim de determinar 

novo cumprimento da liminar, bem como a demolição de todas as 

edificações feitas pelos réus, além de determinar seu afastamento de, 

pelos menos, 01 quilometro da área e aplicação de multa diária de R$ 

1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento. Para o cumprimento da 

ordem, se necessário para o seu fiel cumprimento, fica deferido o 

arrombamento. 1. Expeça-se mandado de reintegração de posse. Conste, 

no MANDADO DE FORMA DESTACADA: 2. Que o OFICIAL DE JUSTIÇA, 

verificando que os que ali se encontram já foram retirados anteriormente e 

estão descumprindo ORDEM JUDICIAL, solicite à força policial, a PRISÃO 

EM FLAGRANTE dos que ali forem encontrados e o seu encaminhamento à 

autoridade policial para as providências cabíveis. 3. A intimação dos réus 

de pena cominatória no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) diários, que 

fixo neste ato, por pessoa envolvida no descumprimento, visando 

desestimular essa conduta. Ressalte que a MULTA PODERÁ SER 

EXECUTADA E TAMBÉM PROTESTADA, se for o caso de aplicação. 4. Os 

réus deverão ser intimados manter distância mínima de 01 km da área em 

litígio, sob pena de ser aplicada a multa acima, além das penalidades 

penais e administrativas cabíveis. 5. Na ocasião do cumprimento do 

mandado de reintegração, o oficial de justiça deverá efetuar a 

identificação dos presentes na área, na medida do possível. DETERMINO 

AINDA: a. O mandado deverá ser cumprido através do COMITE ESTATUAL 

DE ACOMPANHAMENTO DE CONFLITOS AGRÁRIOS, haja vista tratar-se 

de conflito possessório coletivo, a merecer atenção especial, nos termos 

do que determina o Decreto n. 1.414, de 30 de outubro de 2012, que 

deverá providenciar o estudo de situação no prazo máximo de 15 dias e o 

cumprimento da liminar dentro de 45. b. Consigne-se no mandado a 

necessidade de “observância do Manual de Desocupação da Ouvidoria 

Agrária Nacional para execução de mandados judiciais de manutenção e 

reintegração de posse coletiva de terras rurais, assegurando a garantia e 

o respeito às normas constitucionais, essencialmente as que expressam 

os fundamentos do Estado de Direito (CF, art. 1º, 3º e 4º)”, A Secretaria 

deverá imprimir e encaminhar o manual juntamente com o mandado. c. 

DEVE CONSTAR, ainda, NO MANDADO, EM DESTAQUE, QUE OS 

AUTORES ESTÃO AUTORIZADOS A DEMOLIR OU DESTRUIR 

BENFEITORIAS REALIZADAS pelos réus, haja vista o descumprimento da 

ordem judicial. Ressalte-se que, nos termos do referido manual: “A 

corporação responsável pelo cumprimento dos mandados judiciais de 

manutenção, reintegração e busca e apreensão, promoverá o 

planejamento prévio à execução da medida, inspecionando o local e 

colhendo subsídios sobre a quantidade de pessoas que serão atingidas 

pela medida, como a presença de crianças, adolescentes, mulheres 

grávidas, idosos e enfermos.” 6. Dê ciência ao Ministério Público desta 

decisão. 7. Certifique-se quanto ao decurso do edital de citação INTIME-SE 

a Defensoria Pública para apresentar defesa em favor dos réus e 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos. 8. INTIMO as partes, 

via DJE, desta decisão. 9. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 13 de 

junho de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002037-81.2017.8.11.0041. AUTOR: BENEDITO BRASIL BARRETO FILHO, 

MARIA FRANCISCA BRANCO BARRETO RÉU: INVASORES 

REPRESENTADO PELO SR. ALDO, JOVANI GONCALVES DE OLIVEIRA, 

ADEMAR DIONIZIO ALVES Vistos. Benedito Brasil Barreto Filho e Maria 

Francisca Branco Barreto ajuizaram a presente ação de manutenção de 

posse com pedido liminar, primeiramente contra “número indeterminado de 

pessoas”, substituído por Jovani Gançalves de Oliveira, Ademar Dionízio 

Alves e outros, visando à proteção possessória de um imóvel urbano com 

área de 67.000,00 m², denominado Chácara São Benedito, localizado na 

Rua Mario Palma, nº 623, bairro Jardim Colorado, nesta Capital/MT. A 

liminar de manutenção de posse foi deferida em 16/02/2017 (id. 4892403), 

ante a comprovação do exercício da posse pelos autores. Em 16/11/2017, 

este juízo designou audiência para tentativa de composição entre as 

partes, ante o pedido de demolição das benfeitorias formulado pelos 

autores, que restou indeferido, conforme decisão de id. 10726998. O 

mandado de manutenção de posse foi cumprido em 16/11/2017, conforme 

certidão juntada ao id. 10813677, e auto de reintegração juntado ai id. 

10820095. Ao id. 10840694, foi juntada decisão que indeferiu a tutela 

antecipada no agravo de instrumento nº 1012099-12.2017, interpostos 

pelos réus. A audiência de tentativa de conciliação se realizou em 

29/11/2017, oportunidade onde fora tentada a composição, no entanto, 

restou infrutífera. Ainda, nesta oportunidade este juízo manteve o 

indeferimento do pedido para derrubada dos barracos, bem como 

cientificados os réus do prazo para apresentação de contestação. No id. 

10960037 ao id. 10960088, os autores comprovaram a publicação dos 

editais de citação, bem como a ampla divulgação do litígio. Os réus 

contestaram, em seguida, onde, em sede de pedido contraposto, 

pugnaram pela proteção possessória ao argumento do exercício de posse 

velha (10 anos de exercício). Sua contestação foi instruída com os 

documentos de id. 11084733 ao id. 11084984. No id. 12182253, os autores 

denunciaram o cometimento do esbulho pelos réus, além da completa 

demolição de seu imóvel e benfeitorias, denunciaram a extrema ameaça e 

violência cometida. O pedido para novo cumprimento da liminar foi instruído 

com o relatório fotográfico carreado ao id. 12182769. Instado, o 

representante do Ministério Público pelo indeferimento do pedido dos réus, 

bem como pela manutenção da decisão que proibiu a demolição dos 

barracos (id. 1309726). Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Cinge-se o litígio sobre a posse de um imóvel urbano com área de 

67.000,00 m² (sessenta e sete mil metros quadrados), denominado 

Chácara São Benedito e localizado na Rua Mario Palma, nº 623, bairro 

Jardim Colorado, nesta Capital/MT. Ao passo que os autores alegam que 

tiveram 167.000,00 m² desapropriados pelo Poder Público e lhe restado um 

remanescente de 67.000,00 m², os réus aduzem que a área total era de 

200.000,00 m² e que lhe restou menos de 34.000,00 m² de área após a 

desapropriação, de modo que os autores ocupam imóvel público destinado 

à regularização fundiária. Da liminar no pedido contraposto Ao contestar a 

ação os réus pugnam pela sua proteção possessória em sede de pedido 

contraposto ao argumento de que sua posse é velha e remonta a idos de 

2000. Pois bem, o pedido contraposto atende ao caráter dúplice das ações 

possessória e encontra azo no art. 556 do CPC, que dispõe: “É lícito ao 

réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, 

demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos 

resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor”. Ex positis, 

não há dúvida quanto ao cabimento do mencionado pedido para proteção 

possessória formulado pelos réus. Tecnicamente não cabe pedido liminar 

no pedido contraposto, haja vista que nessa fase processual a ação já 

está no rito ordinário. No entanto, para evitar que a parte que se ache 
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prejudicada tenha que ajuizar uma ação possessória independente, este 

juízo tem aceito o pedido liminar no pedido contraposto, devendo a parte 

que o requer também comprovar os requisitos do art. 561do CPC, a saber: 

o exercício da posse; a turbação ou o esbulho praticado; a data da 

turbação ou do esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na 

ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 

Compulsando os autos em comento, verifico que os réus não se 

desincumbiram em comprovar quaisquer dos requisitos acima 

mencionados, haja vista que, conforme destacado na decisão que deferiu 

a liminar de id. 4892403, não há resquícios de ocupação antes do ano de 

2016, de modo que cai por terra a alegação do exercício longevo da posse 

alegado pela defesa, conforme se denota da imagem que ora colaciono: A 

despeito das casas (antigas e de alvenaria) mostradas nas fotos de id. 

11084878 ao id. 11084983, verifico que estes não são imóveis 

construídos na área em litígio, mas sim no seu entorno, bem como os réus 

se utilizaram deste artifício exclusivamente para ludibriar o juízo. Isto 

posto, face a ausência de comprovação do exercício da posse, conforme 

alegam os réus na contestação, nos termos do art. 1.196 do Código Civil e 

art. 561 do CPC, acolho o parecer ministerial e INDEFIRO o pedido liminar 

contraposto formulado por Jovani Gançalves de Oliveira e Ademar Dionízio 

Alves. Do descumprimento da liminar Inicialmente, quero aqui destacar o 

esforço empreendido por este juízo no sentido de tentar compor acordo 

entre as partes, conforme se denota na decisão de id. 10726998, que 

proibiu a demolição dos barracos instalados pelos réus e designou 

audiência de conciliação, esta infrutífera. É com extremo pesar que este 

juízo toma conhecimento das atitudes covardes e criminosas praticadas 

pelos réus que culminaram com a depredação e inutilização do imóvel dos 

autores, estes pessoas idosas, conforme se verifica nas fotos de id. 

12182769. Pois bem, indubitavelmente os réus agiram livre arbítrio e 

dolosamente, ignorando todas e quaisquer determinações que emanam 

deste Egrégio Tribunal, praticando a inovação ilegal e má-fé processual 

por descumprimento deliberado das ordens deste juízo e criando 

embaraços para a sua efetivação (art. 77, IV do CPC), além de atentarem 

contra a dignidade dos autores. A atitude, no mínimo, CRIMINOSA 

demonstrada pelos réus comprova sua irresponsabilidade, desrespeito e 

insensibilidade para com os idosos, além da completa afronta às decisões 

que emanam do Poder Judiciário. A despeito da condição da idade dos 

autores, a Constituição guarda dispositivo especialmente voltado à sua 

dignidade, senão vejamos o art. 230, que se destaca: “A família, a 

sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, 

assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade 

e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida” O art. 3º da Lei nº 

10.741/2003 (Estatuto do Idoso), vai a fundo e, ainda, determina, vejamos: 

“É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público 

assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, 

ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à 

convivência familiar e comunitária.” Ex positis, é dever de todos o amparo 

aos idosos, de modo que o desrespeito demonstrado pelos réus enseja 

rigorosa manifestação de repulsa por parte deste juízo, que não tolera tais 

práticas. Ao retornarem para o imóvel, os réus descumpriram a decisão 

que deferiu a liminar, bem como ignoraram, ainda, a decisão que indeferiu 

seu pedido de tutela antecipada nos autos do agravo de instrumento nº 

1012099-12.2017, de modo que não há razões para se tolerar sua 

presença ali. Ao proibir a demolição das benfeitorias, este juízo 

vislumbrava livra-los de terem sua “construções” do tombamento, pelos 

menos até o deslinde do processo, além de evitar quaisquer retaliações 

que isso pudesse causa. No entanto, as precauções tomadas por este 

juízo se revelaram insuficientes, posto que, conforme se verifica das fotos 

trazidas pelos autores, a área foi novamente invadida e, pior, os réus 

DESTRUIRAM a sede da Chácara São Benedito, lar sagrado dos autores. 

As atitudes aqui postas demonstram a prática de inovação ilegal, ambas 

vedadas pelo ordenamento processual pátrio. A respeito da inovação 

ilegal, consigno que, o art. 77, IV e VI do CPC, estabelece como sendo 

dever da parte “IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de 

natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;" e 

"não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso”. 

O descumprimento desta determinação legal constitui ato atentatório à 

dignidade da justiça, ensejando a aplicação de multa às partes que a 

cometeram, conforme dispõe o §2º do art. 77 do CPC, vejamos: “A 

violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à 

dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, 

civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por 

cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta”. A 

atitude encarnada pelos réus é de elevadíssimo grau de gravidade e 

reprobabilidade, posto que, além do esbulho (crime previsto no art. 161, II 

do CP) a violência aqui demonstrada foi cometida contra pessoas idosas, 

septuagenárias com dificuldade de locomoção. Desta feita, constatada à 

pratica ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, §2º do 

CPC, multo os réus em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da 

causa. Ainda, reconhecido a prática de inovação ilegal, determino o 

restabelecimento do estado anterior do imóvel , nos termos do art. 77, §7º 

do CPC, e proibo os réus de falarem nos autos até a purgação do 

atentado. O comportamento aqui demonstrado pelos réus merece 

reprimenda enérgica, sob pena de desmoralização do Poder Judiciário, de 

modo que seu afastamento da área Posto isto, e visando evitar que os 

réus retornem à área, DEFIRO o pedido dos autores, a fim de determinar 

novo cumprimento da liminar, bem como a demolição de todas as 

edificações feitas pelos réus, além de determinar seu afastamento de, 

pelos menos, 01 quilometro da área e aplicação de multa diária de R$ 

1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento. Para o cumprimento da 

ordem, se necessário para o seu fiel cumprimento, fica deferido o 

arrombamento. 1. Expeça-se mandado de reintegração de posse. Conste, 

no MANDADO DE FORMA DESTACADA: 2. Que o OFICIAL DE JUSTIÇA, 

verificando que os que ali se encontram já foram retirados anteriormente e 

estão descumprindo ORDEM JUDICIAL, solicite à força policial, a PRISÃO 

EM FLAGRANTE dos que ali forem encontrados e o seu encaminhamento à 

autoridade policial para as providências cabíveis. 3. A intimação dos réus 

de pena cominatória no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) diários, que 

fixo neste ato, por pessoa envolvida no descumprimento, visando 

desestimular essa conduta. Ressalte que a MULTA PODERÁ SER 

EXECUTADA E TAMBÉM PROTESTADA, se for o caso de aplicação. 4. Os 

réus deverão ser intimados manter distância mínima de 01 km da área em 

litígio, sob pena de ser aplicada a multa acima, além das penalidades 

penais e administrativas cabíveis. 5. Na ocasião do cumprimento do 

mandado de reintegração, o oficial de justiça deverá efetuar a 

identificação dos presentes na área, na medida do possível. DETERMINO 

AINDA: a. O mandado deverá ser cumprido através do COMITE ESTATUAL 

DE ACOMPANHAMENTO DE CONFLITOS AGRÁRIOS, haja vista tratar-se 

de conflito possessório coletivo, a merecer atenção especial, nos termos 

do que determina o Decreto n. 1.414, de 30 de outubro de 2012, que 

deverá providenciar o estudo de situação no prazo máximo de 15 dias e o 

cumprimento da liminar dentro de 45. b. Consigne-se no mandado a 

necessidade de “observância do Manual de Desocupação da Ouvidoria 

Agrária Nacional para execução de mandados judiciais de manutenção e 

reintegração de posse coletiva de terras rurais, assegurando a garantia e 

o respeito às normas constitucionais, essencialmente as que expressam 

os fundamentos do Estado de Direito (CF, art. 1º, 3º e 4º)”, A Secretaria 

deverá imprimir e encaminhar o manual juntamente com o mandado. c. 

DEVE CONSTAR, ainda, NO MANDADO, EM DESTAQUE, QUE OS 

AUTORES ESTÃO AUTORIZADOS A DEMOLIR OU DESTRUIR 

BENFEITORIAS REALIZADAS pelos réus, haja vista o descumprimento da 

ordem judicial. Ressalte-se que, nos termos do referido manual: “A 

corporação responsável pelo cumprimento dos mandados judiciais de 

manutenção, reintegração e busca e apreensão, promoverá o 

planejamento prévio à execução da medida, inspecionando o local e 

colhendo subsídios sobre a quantidade de pessoas que serão atingidas 

pela medida, como a presença de crianças, adolescentes, mulheres 

grávidas, idosos e enfermos.” 6. Dê ciência ao Ministério Público desta 

decisão. 7. Certifique-se quanto ao decurso do edital de citação INTIME-SE 

a Defensoria Pública para apresentar defesa em favor dos réus e 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos. 8. INTIMO as partes, 

via DJE, desta decisão. 9. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 13 de 

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

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002037-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO BRASIL BARRETO FILHO (AUTOR)

MARIA FRANCISCA BRANCO BARRETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002037-81.2017.8.11.0041. AUTOR: BENEDITO BRASIL BARRETO FILHO, 

MARIA FRANCISCA BRANCO BARRETO RÉU: INVASORES 

REPRESENTADO PELO SR. ALDO, JOVANI GONCALVES DE OLIVEIRA, 

ADEMAR DIONIZIO ALVES Vistos. Benedito Brasil Barreto Filho e Maria 

Francisca Branco Barreto ajuizaram a presente ação de manutenção de 

posse com pedido liminar, primeiramente contra “número indeterminado de 

pessoas”, substituído por Jovani Gançalves de Oliveira, Ademar Dionízio 

Alves e outros, visando à proteção possessória de um imóvel urbano com 

área de 67.000,00 m², denominado Chácara São Benedito, localizado na 

Rua Mario Palma, nº 623, bairro Jardim Colorado, nesta Capital/MT. A 

liminar de manutenção de posse foi deferida em 16/02/2017 (id. 4892403), 

ante a comprovação do exercício da posse pelos autores. Em 16/11/2017, 

este juízo designou audiência para tentativa de composição entre as 

partes, ante o pedido de demolição das benfeitorias formulado pelos 

autores, que restou indeferido, conforme decisão de id. 10726998. O 

mandado de manutenção de posse foi cumprido em 16/11/2017, conforme 

certidão juntada ao id. 10813677, e auto de reintegração juntado ai id. 

10820095. Ao id. 10840694, foi juntada decisão que indeferiu a tutela 

antecipada no agravo de instrumento nº 1012099-12.2017, interpostos 

pelos réus. A audiência de tentativa de conciliação se realizou em 

29/11/2017, oportunidade onde fora tentada a composição, no entanto, 

restou infrutífera. Ainda, nesta oportunidade este juízo manteve o 

indeferimento do pedido para derrubada dos barracos, bem como 

cientificados os réus do prazo para apresentação de contestação. No id. 

10960037 ao id. 10960088, os autores comprovaram a publicação dos 

editais de citação, bem como a ampla divulgação do litígio. Os réus 

contestaram, em seguida, onde, em sede de pedido contraposto, 

pugnaram pela proteção possessória ao argumento do exercício de posse 

velha (10 anos de exercício). Sua contestação foi instruída com os 

documentos de id. 11084733 ao id. 11084984. No id. 12182253, os autores 

denunciaram o cometimento do esbulho pelos réus, além da completa 

demolição de seu imóvel e benfeitorias, denunciaram a extrema ameaça e 

violência cometida. O pedido para novo cumprimento da liminar foi instruído 

com o relatório fotográfico carreado ao id. 12182769. Instado, o 

representante do Ministério Público pelo indeferimento do pedido dos réus, 

bem como pela manutenção da decisão que proibiu a demolição dos 

barracos (id. 1309726). Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Cinge-se o litígio sobre a posse de um imóvel urbano com área de 

67.000,00 m² (sessenta e sete mil metros quadrados), denominado 

Chácara São Benedito e localizado na Rua Mario Palma, nº 623, bairro 

Jardim Colorado, nesta Capital/MT. Ao passo que os autores alegam que 

tiveram 167.000,00 m² desapropriados pelo Poder Público e lhe restado um 

remanescente de 67.000,00 m², os réus aduzem que a área total era de 

200.000,00 m² e que lhe restou menos de 34.000,00 m² de área após a 

desapropriação, de modo que os autores ocupam imóvel público destinado 

à regularização fundiária. Da liminar no pedido contraposto Ao contestar a 

ação os réus pugnam pela sua proteção possessória em sede de pedido 

contraposto ao argumento de que sua posse é velha e remonta a idos de 

2000. Pois bem, o pedido contraposto atende ao caráter dúplice das ações 

possessória e encontra azo no art. 556 do CPC, que dispõe: “É lícito ao 

réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, 

demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos 

resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor”. Ex positis, 

não há dúvida quanto ao cabimento do mencionado pedido para proteção 

possessória formulado pelos réus. Tecnicamente não cabe pedido liminar 

no pedido contraposto, haja vista que nessa fase processual a ação já 

está no rito ordinário. No entanto, para evitar que a parte que se ache 

prejudicada tenha que ajuizar uma ação possessória independente, este 

juízo tem aceito o pedido liminar no pedido contraposto, devendo a parte 

que o requer também comprovar os requisitos do art. 561do CPC, a saber: 

o exercício da posse; a turbação ou o esbulho praticado; a data da 

turbação ou do esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na 

ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 

Compulsando os autos em comento, verifico que os réus não se 

desincumbiram em comprovar quaisquer dos requisitos acima 

mencionados, haja vista que, conforme destacado na decisão que deferiu 

a liminar de id. 4892403, não há resquícios de ocupação antes do ano de 

2016, de modo que cai por terra a alegação do exercício longevo da posse 

alegado pela defesa, conforme se denota da imagem que ora colaciono: A 

despeito das casas (antigas e de alvenaria) mostradas nas fotos de id. 

11084878 ao id. 11084983, verifico que estes não são imóveis 

construídos na área em litígio, mas sim no seu entorno, bem como os réus 

se utilizaram deste artifício exclusivamente para ludibriar o juízo. Isto 

posto, face a ausência de comprovação do exercício da posse, conforme 

alegam os réus na contestação, nos termos do art. 1.196 do Código Civil e 

art. 561 do CPC, acolho o parecer ministerial e INDEFIRO o pedido liminar 

contraposto formulado por Jovani Gançalves de Oliveira e Ademar Dionízio 

Alves. Do descumprimento da liminar Inicialmente, quero aqui destacar o 

esforço empreendido por este juízo no sentido de tentar compor acordo 

entre as partes, conforme se denota na decisão de id. 10726998, que 

proibiu a demolição dos barracos instalados pelos réus e designou 

audiência de conciliação, esta infrutífera. É com extremo pesar que este 

juízo toma conhecimento das atitudes covardes e criminosas praticadas 

pelos réus que culminaram com a depredação e inutilização do imóvel dos 

autores, estes pessoas idosas, conforme se verifica nas fotos de id. 

12182769. Pois bem, indubitavelmente os réus agiram livre arbítrio e 

dolosamente, ignorando todas e quaisquer determinações que emanam 

deste Egrégio Tribunal, praticando a inovação ilegal e má-fé processual 

por descumprimento deliberado das ordens deste juízo e criando 

embaraços para a sua efetivação (art. 77, IV do CPC), além de atentarem 

contra a dignidade dos autores. A atitude, no mínimo, CRIMINOSA 

demonstrada pelos réus comprova sua irresponsabilidade, desrespeito e 

insensibilidade para com os idosos, além da completa afronta às decisões 

que emanam do Poder Judiciário. A despeito da condição da idade dos 

autores, a Constituição guarda dispositivo especialmente voltado à sua 

dignidade, senão vejamos o art. 230, que se destaca: “A família, a 

sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, 

assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade 

e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida” O art. 3º da Lei nº 

10.741/2003 (Estatuto do Idoso), vai a fundo e, ainda, determina, vejamos: 

“É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público 

assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, 

ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à 

convivência familiar e comunitária.” Ex positis, é dever de todos o amparo 

aos idosos, de modo que o desrespeito demonstrado pelos réus enseja 

rigorosa manifestação de repulsa por parte deste juízo, que não tolera tais 

práticas. Ao retornarem para o imóvel, os réus descumpriram a decisão 

que deferiu a liminar, bem como ignoraram, ainda, a decisão que indeferiu 

seu pedido de tutela antecipada nos autos do agravo de instrumento nº 

1012099-12.2017, de modo que não há razões para se tolerar sua 

presença ali. Ao proibir a demolição das benfeitorias, este juízo 

vislumbrava livra-los de terem sua “construções” do tombamento, pelos 

menos até o deslinde do processo, além de evitar quaisquer retaliações 

que isso pudesse causa. No entanto, as precauções tomadas por este 

juízo se revelaram insuficientes, posto que, conforme se verifica das fotos 

trazidas pelos autores, a área foi novamente invadida e, pior, os réus 

DESTRUIRAM a sede da Chácara São Benedito, lar sagrado dos autores. 

As atitudes aqui postas demonstram a prática de inovação ilegal, ambas 

vedadas pelo ordenamento processual pátrio. A respeito da inovação 

ilegal, consigno que, o art. 77, IV e VI do CPC, estabelece como sendo 

dever da parte “IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de 

natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;" e 

"não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso”. 

O descumprimento desta determinação legal constitui ato atentatório à 

dignidade da justiça, ensejando a aplicação de multa às partes que a 

cometeram, conforme dispõe o §2º do art. 77 do CPC, vejamos: “A 

violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à 

dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, 

civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por 

cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta”. A 

atitude encarnada pelos réus é de elevadíssimo grau de gravidade e 

reprobabilidade, posto que, além do esbulho (crime previsto no art. 161, II 

do CP) a violência aqui demonstrada foi cometida contra pessoas idosas, 
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septuagenárias com dificuldade de locomoção. Desta feita, constatada à 

pratica ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, §2º do 

CPC, multo os réus em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da 

causa. Ainda, reconhecido a prática de inovação ilegal, determino o 

restabelecimento do estado anterior do imóvel , nos termos do art. 77, §7º 

do CPC, e proibo os réus de falarem nos autos até a purgação do 

atentado. O comportamento aqui demonstrado pelos réus merece 

reprimenda enérgica, sob pena de desmoralização do Poder Judiciário, de 

modo que seu afastamento da área Posto isto, e visando evitar que os 

réus retornem à área, DEFIRO o pedido dos autores, a fim de determinar 

novo cumprimento da liminar, bem como a demolição de todas as 

edificações feitas pelos réus, além de determinar seu afastamento de, 

pelos menos, 01 quilometro da área e aplicação de multa diária de R$ 

1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento. Para o cumprimento da 

ordem, se necessário para o seu fiel cumprimento, fica deferido o 

arrombamento. 1. Expeça-se mandado de reintegração de posse. Conste, 

no MANDADO DE FORMA DESTACADA: 2. Que o OFICIAL DE JUSTIÇA, 

verificando que os que ali se encontram já foram retirados anteriormente e 

estão descumprindo ORDEM JUDICIAL, solicite à força policial, a PRISÃO 

EM FLAGRANTE dos que ali forem encontrados e o seu encaminhamento à 

autoridade policial para as providências cabíveis. 3. A intimação dos réus 

de pena cominatória no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) diários, que 

fixo neste ato, por pessoa envolvida no descumprimento, visando 

desestimular essa conduta. Ressalte que a MULTA PODERÁ SER 

EXECUTADA E TAMBÉM PROTESTADA, se for o caso de aplicação. 4. Os 

réus deverão ser intimados manter distância mínima de 01 km da área em 

litígio, sob pena de ser aplicada a multa acima, além das penalidades 

penais e administrativas cabíveis. 5. Na ocasião do cumprimento do 

mandado de reintegração, o oficial de justiça deverá efetuar a 

identificação dos presentes na área, na medida do possível. DETERMINO 

AINDA: a. O mandado deverá ser cumprido através do COMITE ESTATUAL 

DE ACOMPANHAMENTO DE CONFLITOS AGRÁRIOS, haja vista tratar-se 

de conflito possessório coletivo, a merecer atenção especial, nos termos 

do que determina o Decreto n. 1.414, de 30 de outubro de 2012, que 

deverá providenciar o estudo de situação no prazo máximo de 15 dias e o 

cumprimento da liminar dentro de 45. b. Consigne-se no mandado a 

necessidade de “observância do Manual de Desocupação da Ouvidoria 

Agrária Nacional para execução de mandados judiciais de manutenção e 

reintegração de posse coletiva de terras rurais, assegurando a garantia e 

o respeito às normas constitucionais, essencialmente as que expressam 

os fundamentos do Estado de Direito (CF, art. 1º, 3º e 4º)”, A Secretaria 

deverá imprimir e encaminhar o manual juntamente com o mandado. c. 

DEVE CONSTAR, ainda, NO MANDADO, EM DESTAQUE, QUE OS 

AUTORES ESTÃO AUTORIZADOS A DEMOLIR OU DESTRUIR 

BENFEITORIAS REALIZADAS pelos réus, haja vista o descumprimento da 

ordem judicial. Ressalte-se que, nos termos do referido manual: “A 

corporação responsável pelo cumprimento dos mandados judiciais de 

manutenção, reintegração e busca e apreensão, promoverá o 

planejamento prévio à execução da medida, inspecionando o local e 

colhendo subsídios sobre a quantidade de pessoas que serão atingidas 

pela medida, como a presença de crianças, adolescentes, mulheres 

grávidas, idosos e enfermos.” 6. Dê ciência ao Ministério Público desta 

decisão. 7. Certifique-se quanto ao decurso do edital de citação INTIME-SE 

a Defensoria Pública para apresentar defesa em favor dos réus e 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos. 8. INTIMO as partes, 

via DJE, desta decisão. 9. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 13 de 

junho de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1019364-39.2017.8.11.0041. AUTOR: SILAS CAETANO DE FARIAS RÉU: 

MOVIMENTO DOS SEM TERRA - MST, MOVIMENTO DOS 

TRABALHADORES ACAMPADOS - MSA Vistos. Dispõe o art. 112 do CPC 

que: Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer 

tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a 

renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante 

os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o 

mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo § 2o 

Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver 

sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por 

outro, apesar da renúncia. Desta forma, considerando que o pedido 

formulado no ID 12783501, não atende aos requisitos legais, INDEFIRO o 

pedido de renúncia e INTIMO o d. advogado a proceder conforme 

determina a lei, sob pena ser responsabilizado por eventuais danos que 

der causa nestes autos. INTIMO a parte autora para que se manifeste 

sobre a certidão do oficial de justiça, no prazo de 5 dias, sob pena de 

extinção. CUIABÁ, 18 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1015174-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANITA ROMANA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS OAB - MT0015980A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANESSA SILVA PAES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA CONCEICAO DA SILVA STABILITO OAB - RO4266 (ADVOGADO)

LAURO GONCALO DA COSTA OAB - MT15304/O (ADVOGADO)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1015174-33.2017.8.11.0041. AUTOR: JOANITA ROMANA FERREIRA RÉU: 

WANESSA SILVA PAES Vistos. Ante a superveniência de acordo 

regulando direito de visita de menor, pensão alimentícia, dissolução de 

união estável, além da posse sobre imóvel urbano residencial, determino a 

SUSPENSÃO do feito, nos termos do art. 313, V, alínea “a”, do CPC, uma 

vez que a homologação do acordo depende da apreciação do pedido pelo 

d. juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca. 

Oficie-se ao d. juízo a fim de que tome conhecimento do acordo celebrado, 

nesta data, encaminhando cópia do termo de mediação. INTIMO as partes, 

via DJE, a fim de que informem nos autos quando aquele juízo homologar o 

acordo. Cuiabá/MT, 30 de maio de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1015174-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANITA ROMANA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS OAB - MT0015980A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANESSA SILVA PAES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA CONCEICAO DA SILVA STABILITO OAB - RO4266 (ADVOGADO)

LAURO GONCALO DA COSTA OAB - MT15304/O (ADVOGADO)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1015174-33.2017.8.11.0041. AUTOR: JOANITA ROMANA FERREIRA RÉU: 

WANESSA SILVA PAES Vistos. Ante a superveniência de acordo 

regulando direito de visita de menor, pensão alimentícia, dissolução de 

união estável, além da posse sobre imóvel urbano residencial, determino a 

SUSPENSÃO do feito, nos termos do art. 313, V, alínea “a”, do CPC, uma 

vez que a homologação do acordo depende da apreciação do pedido pelo 

d. juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca. 

Oficie-se ao d. juízo a fim de que tome conhecimento do acordo celebrado, 

nesta data, encaminhando cópia do termo de mediação. INTIMO as partes, 

via DJE, a fim de que informem nos autos quando aquele juízo homologar o 

acordo. Cuiabá/MT, 30 de maio de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
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Processo Número: 1036820-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLISB COMERCIAL E PARTICIPACOES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SANTIAGO FORTES MUNIZ OAB - SP149737 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MEGA LOTÉRICA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA OAB - MT0018501A 

(ADVOGADO)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1036820-02.2017.8.11.0041. AUTOR: PLISB COMERCIAL E 

PARTICIPACOES LTDA RÉU: MEGA LOTÉRICA LTDA Vistos PLISB 

Comercial e Participações Ltda, representada por Sônia Maria dos Santos 

Diniz Bernardini, ajuizou ação de reintegração de posse cumulada com 

perdas e danos e lucros cessantes com pedido liminar, contra Mega 

Lotérica Ltda, visando à proteção possessória de um imóvel urbano e 

comercial localizado na Av. Fernando Corrêa da Costa, nº 2848, bairro 

Coxipô, nesta Capital/MT. Sustenta ser proprietária e possuidora indireta 

do imóvel, inscrito na matrícula nº 47.014, CRI do Quinto Ofício de 

Cuiabá/MT, locado desde 16/08/1996 ao Supermercado Modela Ltda, e, 

devida a falência deste, transferiu a locação para SDB Comércio 

Alimentos Ltda. Aduz, no entanto, que no referido imóvel existe uma “loja” 

ocupada pela ré, cuja tratativa amigável de desocupação restou inexitosa 

tendo o prazo da notificação extrajudicial decorrido, em 07/03/2017, sem a 

devolução deste, dando ensejo a uma ação de imissão na posse, que 

restou extinta, e posterior ajuizamento desta possessória. A inicial foi 

instruída com os documentos de id. 11018963 ao id. 11071162. Instado a 

emendar a inicial a fim de individualizar o imóvel e comprovar o esbulho (id. 

11109821), a parte autora manifestou no id. 11495694 e juntou 

documentos ao id. 11495722 ao id. 11495745. Designada audiência de 

justificação (id. 11858846), a parte ré foi citada conforme o termo juntado 

ao id. 13140174 e o ato realizado conforme o termo de id. 13340688. É o 

relatório. Decido. Cinge-se a lide sobre a ocupação de um imóvel urbano 

destinado à exploração comercial, nas dependências do prédio localizado 

na Av. Fernando Corrêa da Costa, nº 2848, bairro Coxipô, nesta Urbe. 

Feitas esta consideração, passo à análise do pedido liminar, conforme 

segue. A legislação Civil Brasileira (art. 560 do CPC[1]) tutelou a proteção 

ao possuidor quanto a sua mantença na posse da propriedade em 

desfavor quanto aos atos ilegais de turbação ou esbulho. Entretanto, para 

a referida mantença, necessário se faz a demonstração dos 

requisitos/pressupostos instrumentais civis para a positivação do pedido 

de manutenção ou reintegração de posse em sede de liminar, 

encontrando-se esse rol disposto perante a intelecção do artigo 521 do 

Código Civil, dentre os quais a data da turbação ou esbulho. Por sua vez, 

o parágrafo único do art. 558 do CPC, expressamente proíbe o 

deferimento da liminar, após ano e dia da turbação, pois, conforme 

pacífico na doutrina, não cabe liminar em caso de posse velha. No 

presente caso, restou demonstrado ser o caso de posse velha, haja vista 

que, desde quando o imóvel era ocupado pela empresa Supermercado 

Modelo Ltda esta tinha autorização para subloca-lo, conforme se 

depreende do Parágrafo Único da Cláusula Oitava (id. 11017849, pg. 4) do 

contrato de locação firmado no longevo ano de 1996. Com o encerramento 

das atividades do Supermercado Modelo Ltda a autora o locou, em 

01/12/2014, o imóvel para SDB Comércio Alimentos Ltda, entretanto, 

quando desta nova locação a autora foi cientificada da ocupação das 

“lojas” que adornavam o prédio ocupado pelo supermercado. A ciência 

desta ocupação foi confirmada em audiência pela testemunha Abel Doval 

Carames que, entre outras coisas disse: que trabalhou 23 anos para o 

Modelo, e com seu fechamento, em 2014, a empresa ré já funcionava e foi 

avisada da entrega formal do prédio, mas que manteve sua atividade, 

mesmo sabendo do eminente corte da água e luz. Disse que as ré era 

sublocatária da empresa Supermercado Modelo Ltda a quem fazia o 

pagamento dos aluguéis. Ainda, a testemunha Miguel José Kalix Ferro 

disse que foi contratado pela autora para avaliar os imóveis para fins de 

locação e que, em 2014, esteve na localidade e procedeu com a 

avaliação, oportunidade onde constatou o funcionamento da mencionada 

LOTÉROCA operando suas atividades. Desta feita, resta suficientemente 

demonstrado que a ocupação da área pela ré precede o contrato de 

locação firmado com a empresa Supermercado Modelo Ltda e não se 

alterou com a locação do prédio para a empresa SDB Comércio Alimentos 

Ltda, bem como a autora teve ciência desta ocupação ainda em 2014, de 

nodo que se trata de posse velha, o que não autoriza o deferimento da 

liminar. Isto posto, não se desincumbindo a parte autora em comprovar o 

preenchimento dos requisitos legais, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR 

pretendido por PLISB Comercial e Participações Ltda contra Mega Lotérica 

Ltda, com base no art. 558, §único do CPC, devendo o feito prosseguir 

pelo rito comum. INTIMO a parte autora, via DJE, desta decisão. 

Retifique-se a autuação a fim de incluir o d. advogado da parte ré no 

sistema PJE e INTIME-A para, querendo, contestar a ação, em 15 dias, sob 

pena de revelia. Certifique-se o decurso do prazo para apresentação da 

defesa, após intime-se a parte autora para, querendo, manifestar-se, em 

15 dias, após conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. 

Cumpra-se, certificando o necessário. Cuiabá/MT, 30 de maio de 2018. 

Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito [1] O possuidor tem direito a 

ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1036820-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLISB COMERCIAL E PARTICIPACOES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SANTIAGO FORTES MUNIZ OAB - SP149737 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MEGA LOTÉRICA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA OAB - MT0018501A 

(ADVOGADO)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1036820-02.2017.8.11.0041. AUTOR: PLISB COMERCIAL E 

PARTICIPACOES LTDA RÉU: MEGA LOTÉRICA LTDA Vistos PLISB 

Comercial e Participações Ltda, representada por Sônia Maria dos Santos 

Diniz Bernardini, ajuizou ação de reintegração de posse cumulada com 

perdas e danos e lucros cessantes com pedido liminar, contra Mega 

Lotérica Ltda, visando à proteção possessória de um imóvel urbano e 

comercial localizado na Av. Fernando Corrêa da Costa, nº 2848, bairro 

Coxipô, nesta Capital/MT. Sustenta ser proprietária e possuidora indireta 

do imóvel, inscrito na matrícula nº 47.014, CRI do Quinto Ofício de 

Cuiabá/MT, locado desde 16/08/1996 ao Supermercado Modela Ltda, e, 

devida a falência deste, transferiu a locação para SDB Comércio 

Alimentos Ltda. Aduz, no entanto, que no referido imóvel existe uma “loja” 

ocupada pela ré, cuja tratativa amigável de desocupação restou inexitosa 

tendo o prazo da notificação extrajudicial decorrido, em 07/03/2017, sem a 

devolução deste, dando ensejo a uma ação de imissão na posse, que 

restou extinta, e posterior ajuizamento desta possessória. A inicial foi 

instruída com os documentos de id. 11018963 ao id. 11071162. Instado a 

emendar a inicial a fim de individualizar o imóvel e comprovar o esbulho (id. 

11109821), a parte autora manifestou no id. 11495694 e juntou 

documentos ao id. 11495722 ao id. 11495745. Designada audiência de 

justificação (id. 11858846), a parte ré foi citada conforme o termo juntado 

ao id. 13140174 e o ato realizado conforme o termo de id. 13340688. É o 

relatório. Decido. Cinge-se a lide sobre a ocupação de um imóvel urbano 

destinado à exploração comercial, nas dependências do prédio localizado 

na Av. Fernando Corrêa da Costa, nº 2848, bairro Coxipô, nesta Urbe. 

Feitas esta consideração, passo à análise do pedido liminar, conforme 

segue. A legislação Civil Brasileira (art. 560 do CPC[1]) tutelou a proteção 

ao possuidor quanto a sua mantença na posse da propriedade em 

desfavor quanto aos atos ilegais de turbação ou esbulho. Entretanto, para 

a referida mantença, necessário se faz a demonstração dos 

requisitos/pressupostos instrumentais civis para a positivação do pedido 

de manutenção ou reintegração de posse em sede de liminar, 

encontrando-se esse rol disposto perante a intelecção do artigo 521 do 

Código Civil, dentre os quais a data da turbação ou esbulho. Por sua vez, 

o parágrafo único do art. 558 do CPC, expressamente proíbe o 

deferimento da liminar, após ano e dia da turbação, pois, conforme 

pacífico na doutrina, não cabe liminar em caso de posse velha. No 

presente caso, restou demonstrado ser o caso de posse velha, haja vista 

que, desde quando o imóvel era ocupado pela empresa Supermercado 

Modelo Ltda esta tinha autorização para subloca-lo, conforme se 

depreende do Parágrafo Único da Cláusula Oitava (id. 11017849, pg. 4) do 

contrato de locação firmado no longevo ano de 1996. Com o encerramento 
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das atividades do Supermercado Modelo Ltda a autora o locou, em 

01/12/2014, o imóvel para SDB Comércio Alimentos Ltda, entretanto, 

quando desta nova locação a autora foi cientificada da ocupação das 

“lojas” que adornavam o prédio ocupado pelo supermercado. A ciência 

desta ocupação foi confirmada em audiência pela testemunha Abel Doval 

Carames que, entre outras coisas disse: que trabalhou 23 anos para o 

Modelo, e com seu fechamento, em 2014, a empresa ré já funcionava e foi 

avisada da entrega formal do prédio, mas que manteve sua atividade, 

mesmo sabendo do eminente corte da água e luz. Disse que as ré era 

sublocatária da empresa Supermercado Modelo Ltda a quem fazia o 

pagamento dos aluguéis. Ainda, a testemunha Miguel José Kalix Ferro 

disse que foi contratado pela autora para avaliar os imóveis para fins de 

locação e que, em 2014, esteve na localidade e procedeu com a 

avaliação, oportunidade onde constatou o funcionamento da mencionada 

LOTÉROCA operando suas atividades. Desta feita, resta suficientemente 

demonstrado que a ocupação da área pela ré precede o contrato de 

locação firmado com a empresa Supermercado Modelo Ltda e não se 

alterou com a locação do prédio para a empresa SDB Comércio Alimentos 

Ltda, bem como a autora teve ciência desta ocupação ainda em 2014, de 

nodo que se trata de posse velha, o que não autoriza o deferimento da 

liminar. Isto posto, não se desincumbindo a parte autora em comprovar o 

preenchimento dos requisitos legais, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR 

pretendido por PLISB Comercial e Participações Ltda contra Mega Lotérica 

Ltda, com base no art. 558, §único do CPC, devendo o feito prosseguir 

pelo rito comum. INTIMO a parte autora, via DJE, desta decisão. 

Retifique-se a autuação a fim de incluir o d. advogado da parte ré no 

sistema PJE e INTIME-A para, querendo, contestar a ação, em 15 dias, sob 

pena de revelia. Certifique-se o decurso do prazo para apresentação da 

defesa, após intime-se a parte autora para, querendo, manifestar-se, em 

15 dias, após conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. 

Cumpra-se, certificando o necessário. Cuiabá/MT, 30 de maio de 2018. 

Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito [1] O possuidor tem direito a 

ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1038052-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSEN SUELEN DA SILVA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Milton de Tal e outros (RÉU)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1038052-49.2017.8.11.0041. AUTOR: WILSEN SUELEN DA SILVA LOPES 

RÉU: MILTON DE TAL E OUTROS DELIBERAÇÕES EM AUDIÊNCIA Vistos. 

INTIME-SE a parte autora para dar andamento ao processo, em 05 dias, 

requerendo o que de direito, sob pena de extinção da lide por abandono.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1010614-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE RODRIGUES DE SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN OAB - MT0011770A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO BRAZ DE ALMEIDA (RÉU)

ELAINE RODRIGUES DE SIQUEIRA (RÉU)

EDINEIA RODRIGUES DE SIQUEIRA ALMEIDA (RÉU)

ESPOLIO DE EVALDO ROCHA DE SIQUEIRA (RÉU)

ELENILSON RODRIGUES DE SIQUEIRA (RÉU)

MARIA DE LURDES RODRIGUES (RÉU)

EDNALVA RODRIGUES DE SIQUEIRA (RÉU)

Outros Interessados:

MERCEDES DE ALBUQUERQUE ALMEIDA (TESTEMUNHA)

JOECIL BENEDITO DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

ANTENOR ARCANJO DE SOUZA (TESTEMUNHA)

FRANCISCO NUNES XAVIER (TESTEMUNHA)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. 1- Redesigno o ato para o dia 

02/10/2018 às 14h30min. 2- Dê ciência à Defensoria Pública da nova data 

de audiência, mediante remessa dos autos. 3- Os presentes saem 

intimados, inclusive suas testemunhas. Adriana Sant’Anna Coningham 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1008811-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS FONSECA DE MORAES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

rodnei (RÉU)

Outros Interessados:

TESTEMUNHAS (TESTEMUNHA)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Pela MMª. Juíza foi proferida a 

seguinte decisão: Vistos. 1. Redesigno o dia 14/08/2018 às 13h30min para 

realização da audiência de justificação. Expeça-se novo mandado de 

citação e intimação constando a informação de que o autor fornecerá 

meios para o cumprimento da diligência, sendo seu telefone para contato 

(65) 98126-4956.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005751-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GELUISMAR DA CONCEICAO E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ARAUJO FREIRE FILHO OAB - MT3477 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON JESUS DE MIRANDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS PINTO OAB - MT2286/O (ADVOGADO)

JOAO OTONIEL DE MATOS OAB - MT0002825A (ADVOGADO)

 

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 para, 

querendo, SE MANIFESTAR NA FASE DO ART. 351 CPC. Nada mais.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1109940 Nr: 14622-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAES MINERAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DE BABO MENDES, MOVIMENTO 

LUTA PELA TERRA - MTL, JACIEL ALVES BUENO, JOÃO BATISTA 

PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DE OLIVEIRA FORTES 

FILHO - OAB:18918/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TAKISHITA 

MARTINS DA FONSECA - OAB:181581, GILBERTO DE MIRANDA 

AQUINO - OAB:60124, LUCIENE ARAÚJO ALVARES MARCONDES - 

OAB:13.904/B, SÉRGIO DONIZETI NUNES - OAB:2420-B/MT

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

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

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO a parte Autora e Requerida 

de que foi expedida CARTA PRECATÓRIA e tem o PRAZO DE 10 (DEZ) 

DIAS para providenciar o recolhimento das custas, bem como, o PRAZO 

DE 30 (TRINTA) DIAS para comprovar a respectiva distribuição ( art. 

1.210, §§ 1º e 2º, CNGC). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 776758 Nr: 30089-80.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMPER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA AFFONSECA S/A - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL ATLAS UCCI - 

OAB:195330/SP, LARISSA FALKEMBACH HODNIUK - OAB:11245/O, 

LEONARDO BOAVENTURA ZICA - OAB:13754-B/MT, OMAR EL JAMEL 

- OAB:14.624/MT, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 
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OAB:12.129-A/MT, ROGERIO TELLES DE CARVALHO - OAB:11461 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDER MARTINS 

BERNARDES - OAB:15604

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

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

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO a parte Autora de que foi 

expedida CARTA PRECATÓRIA e tem o PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS para 

providenciar o recolhimento das custas, bem como, o PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS para comprovar a respectiva distribuição ( art. 1.210, §§ 1º 

e 2º, CNGC). Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 958911 Nr: 4387-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CELINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAREZ GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRLEY PINHEIRO KRETLI - 

OAB:11750/MT, JOEL FERREIRA VITORINO - OAB:11115/GO, 

MAUROZAN CARDOSO SILVA - OAB:18.725 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO RIBEIRO DE SÁ - 

OAB:2.521/MT

 Vistos.

Ante o não cumprimento voluntário da obrigação pelo executado, 

conforme certidão de fl. 153, o exequente apresentou o cálculo atualizado, 

bem como requereu a penhora on line, via BACENJUD.

No entanto, verifico que a decisão de fl. 151, arbitrou multa de 10 % (dez 

por cento) e honorários advocatícios no equivalente a 10 % (dez por 

cento) do valor do débito, devendo assim ser excluído do calculo 

apresentado à fl. 158, o valor de 20% (vinte por centos) a título de 

honorários de sucumbência.

Diante disto, DEFIRO o pedido de penhora em dinheiro nas contas do 

devedor, via sistema BACEN-JUD, no montante indicado pelo exequente à 

fl. 158, devendo ser excluído o valor de 20% (vinte por cento) a título de 

honorários de sucumbência.

Havendo sucesso no bloqueio, INTIMEM-SE o executado para, querendo, 

oferecerem impugnação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 799716 Nr: 6144-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA MANTOAN SIQUEIRA CARVALHAES DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO, 

SIRLENE FELIX DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LOPES SANDIM - 

OAB:4.428, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746, MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - 

OAB:5746/MT

 Vistos.

DEFIRO o pedido de penhora em dinheiro no montante indicado pelo 

exequente às fls. 217/220, via sistema BACENJUD.

Havendo sucesso no bloqueio, INTIME-SE o executado do bloqueio para, 

querendo, oferecer impugnação, no prazo de 15 dias.

Em caso de insucesso, intime-se a parte autora para manifestar-se, no 

prazo de 5 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 929014 Nr: 48733-03.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

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

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

JOÃO CARLOS POLISEL - OAB:12.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DERSON JALES COSTA 

SALES - OAB:3977/MT

 Vistos.

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

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

autos de código 748731 – numeração única 246-70.2012.811.0041.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 741200 Nr: 37983-44.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA LEICO NISHIZAWA, NELSON PEDROSO 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO TOSHIO NISHIZAWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO ALVES FILHO - 

OAB:7815-B, NELSON PEDROSO JUNIOR - OAB:11266-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACQUELINE CURVO RONDON 

- OAB:11017/MT

 Vistos.

Pretende o exequente a expedição de alvará para liberação do valor 

penhorado, bem com seja procedida nova tentativa de PENHORA “ON 

LINE” de quantia eventualmente existente em nome do executado, uma vez 

que o valor bloqueado não satisfez o valor total da dívida, conforme 

demonstrativo de calculo as fls. 193.

Pelos mesmos fundamentos sustentados na decisão proferida 

anteriormente, não vejo qualquer impedimento para atender o pleito 

formulado.

Posto isto, DEFIRO o pedido de penhora em dinheiro no montante indicado 

pelo exequente às fls. 193, via sistema BACEN-JUD.

Havendo sucesso no bloqueio, INTIME-SE o executado do bloqueio para, 

querendo, oferecer impugnação, no prazo de 15 dias.

Não havendo sucesso, venha o exequente, em cinco (05) dias, 

manifestar, requerendo o que entender de direito.

Expeça-se alvará para levantamento do valor bloqueado anteriormente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1267075 Nr: 26689-82.2017.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 P A R T E  A U T O R A : 

MONTEDAM,ADMINISTRAÇÃO,COLONIZAÇÃO,COMERCIO E INDUSTRIA 

NA AMAZONIA LTDA., IVAN ROSA DA SILVEIRA, PRONORTE 

COLONIZAÇÃO LTDA, PEDRO ANIBAL NOGUEIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RAFAEL VILHALBA, OLIMPIO 

RIBEIRO MORAES, MANOEL DE TAL, MANOEL REZEN, NILTON RIBEIRO 

MORAES, VALDENIR DE LIMA, FERMINO RIBEIRO MORAES, EDGAR 

RIBEIRO MORAES, JESUS MORAES DO AMORIM, CARLOS ALBERTO DE 

OLIVEIRA, JOAQUIM CANDIDO FERREIRA, DAVI PASQUEIRA, PEDRO 

FERREIRA FILHO, JACINTO DE JESUS, DINAMERICO LOPES DOS SANTOS, 

MOIZES ROSA FERNANDES, JORGE GOMES, VANDERLEY, MIGUEL 

RODANA, NELÇO RODENA CAHMBO, WILSON ARRUDA DA SILVA, 

ONOFRE LUZ DE SOUZA, ELIO FARIAS PEREIRA, CLAUDINEI 

BERNARDINO DA SILVEIRA, JOSÉ LEMES DE ARRUDA, DEJANDIR ROSA 

FERNANDES, OZIAS CASTILHO, MANOEL CHAMBO CASTILHO, MARTINS 

DOS SANTOS CASTILHO, BERLAMINO QUEIROS DOS SANTOS, JOSE 

RODRIGUES DE OLIVEIRA, BENEDITO DE OLIVEIRA FERREIRA, 

APARECIDO RODRIGUES FERREIRA, PEDRO OZIAS RODRIGUES, 

AMARILDO GARCIA RODRIGUES, RONAUDO GARCIA RODRIGUES, JAIRO 

DIAS GONÇALVES, HERMO JOSÉ MEDEIRO, FRANCISCO JOSÉ MEDEIRO, 

DIAMANTINO LOPES, HERNEZINO MEDEIROS FERREIRA, MARCOS JACILE 

MOURA STAIN, IVO BERNADINO, SEBASTIÃO TEIXEIRA SOUZA, DAVID 

RIBEIRO MORAES, MIGUEL RIBEIRO MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE XAVIER SILVA - 

OAB:1.999-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO a parte PARTE AUTORA 

para tomar ciência do despacho/decisão abaixo transcrito: 3. Verifica-se 

que na inicial a parte autora postulou pela proteção possessória de 67.000 
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(sessenta e sete mil hectares), mas em audiência de instrução pela 

juntada de memorial descritivo de 28.256 (vinte e oito mil duzentos e 

cinquenta e seis) hectares, portanto, INTIME-SE a parte autora para 

esclarecer sobre os limites da área a qual pretende a proteção 

possessória.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1122198 Nr: 19727-77.2016.811.0041

 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: DOMINGOS PEREIRA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAINNY SANTOS ARAUJO

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH G. DE OLIVEIRA 

NAZÁRIO SILVA. - OAB:DEFEN. PÚBLICA

 Vistos.

1- Defiro o pedido de formulado pelas partes e concedo o prazo de 30 

(trinta) dias para tentativa de entabularem acordo.

2- Decorrido o prazo, concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 830405 Nr: 36117-30.2013.811.0041

 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: COLONIZADORA SORRISO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDES DA SILVA, VILMAR AFONSO 

SPOHR, RAFAEL BORGES CURVO, DIONE SILVA BARBOSA, CRISTIANA 

MENDES CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA C. ROPELLI HUCK - 

OAB:8593, ALEX TOCANTINS MATOS - OAB:5483, DANIELI CRISTINA 

OSHITANI - OAB:6079, GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - 

OAB:21393, JONAS J. F. BERNARDES - OAB:8.247-B, JOSE ANDRE 

TRECHAUD E CURVO - OAB:6605, LUCAS HENRIQUE MULLER 

PIROVANI - OAB:19460, OMAR KHALIL - OAB:11682, RICARDO LUIZ 

HUCK - OAB:5651, ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - OAB:6183, 

WILLIAM KHALIL - OAB:6487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504-MS, MÁRCIA MARIA PEREIRA - OAB:7.094-A, 

MIRIAM DE MATOS BORGES - OAB:13462/MT

 Chamo o feito à ordem, pois há uma série de questões pendentes a serem 

regularizadas a fim de se prosseguir:1º) Na audiência de tentativa de 

conciliação as partes citadas, inclusive o oponente, requereram a 

suspensão do feito para tentar acordo extrajudicial, no entanto, nada foi 

dito com relação às “outras pessoas” mencionadas na inicial, razão pela 

qual revogo a determinação de suspensão do feito e INTIMO a parte autora 

para em 5 dias:- manifestar se de fato existe “outras pessoas” na área, 

bem como se tem interesse de prosseguir com o processo contra elas, 

neste caso deverá providenciar a citação nos termos do art. 554, §1º, §2º 

e §3º do CPC, bem como providenciar a ampla divulgação e a citação por 

edital, haja vista que apesar do lapso temporal até o momento essas 

pessoas não foram chamadas ao feito, sendo imprescindível a sua citação 

inclusive para análise do cumprimento ou não da liminar;- juntar aos autos 

a delimitação da área que deseja a proteção possessória, haja vista que 

na inicial indicou 12 lotes, mas afirmou que a parte ré invadiu parte e se 

manteve na posse de outra parte, não delimitando exatamente qual a área 

ocupada pela parte ré, esclarecendo sobre a atual situação da área;2º) 

Verifico que a decisão de fl. 326 e manifestação de fls. 321/335 deveriam 

ter sido realizadas nos autos de oposição em apenso, razão pela qual 

determino o desentranhamento mediante certidão e a juntada nos autos de 

cod. 830410.3º) Com relação à habilitação, acolho o parecer ministerial a 

fim de determinar, com base no art. 688 do CPC, o INDEFERIMENTO da 

habilitação pretendida pelo Espólio de Edmund Augustus Zanini (fls. 

359/359v), tendo em vista que ele não é parte nestes autos, mas sim na 

ação de oposição 830410.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019631-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEIR DIAS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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

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

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

acerca dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos tempestivamente, 

postulando o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017209-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA NUNES SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

 

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

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

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

acerca dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos tempestivamente 

postulando o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008582-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVO OSVALDO DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

acerca dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos tempestivamente 

postulando o que entenderem de direito. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000456-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PEREIRA 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)

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000456-31.2017.8.11.0041. AUTOR: 

BENEDITO PEREIRA DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Tendo em vista a ausência de comprovação 

inequívoca quanto ao falecimento do menor, intime-se o exequente para 

que comprove, no prazo de 05 dias, por meio de certidão de óbito, o 
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falecimento de Clenilson da Silva Pereira, bem como qualifique o espólio, 

seu representante legal e os eventuais herdeiros, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de julho 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001823-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAIRO KENNEDY FERREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001823-90.2017.8.11.0041. AUTOR: 

KAIRO KENNEDY FERREIRA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de ação de cobrança 

do seguro obrigatório DPVAT. Este processo pende de realização de 

pericia médica, que somente não se realizou até hoje diante da ausência 

injustificada do autor na data designada pelo médico perito. Desta forma 

ADIVIRTO-O que o seu não comparecimento injustificado em nova data 

será considerado como ato atentatório ao judiciário, com a cominação de 

multa, nos termos do art. 77 do CPC/15: “Art. 77. Além de outros previstos 

neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) IV - cumprir 

com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e 

não criar embaraços à sua efetivação; (...) § 1o Nas hipóteses dos incisos 

IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de 

que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da 

justiça. § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato 

atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das 

sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável 

multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade 

da conduta.” Da mesma forma poderá levar a improcedência dos pedidos 

inicial, nos termos da jurisprudência do TJMT: “AÇÃO DE COBRANÇA – 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR 

PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA POR DUAS VEZES – INÉRCIA – 

EXTINÇÃO EMBASADA NO ART. 267, IV, CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL – 

DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Inexistindo atendimento a determinação de comparecimento para 

realização de perícia médica por duas vezes, nenhum retoque merece a 

sentença que extinguiu o feito com base no art. 267, inc. IV do CPC. Para a 

extinção do feito, com fundamento no art. 267, inc. VI, do CPC, não é 

necessária a intimação pessoal da parte.” (Ap 38349/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015) Assim sendo, requisite-se do 

perito nomeado nos autos, via e-mail funcional E telefone, para designar 

nova data para realização dos trabalhos. Após, intimem-se as partes, 

devendo a parte autora ser intimada, pessoalmente, para comparecimento, 

sob pena de extinção do feito, nos moldes do artigo 485, do Código de 

Processo Civil. Sendo realizada a perícia e apresentado o laudo pericial, 

expeça-se o alvará de liberação dos honorários periciais, e intimem-se as 

partes para se manifestar acerca do laudo, no prazo de 10 (dez) dias. Às 

providências. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de julho de 2018. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018508-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR RODRIGUES MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018508-75.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: OSMAR RODRIGUES MENDES REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. O ônus probatório, 

em se tratando de ação securitária, por ser a ré parte mais forte na 

relação, conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a 

produção da prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar com o 

pagamento dos honorários do expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - 

SEGURADORA - PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO 

DESPROVIDO. 1 - Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima 

de acidente de trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, 

a regra da inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos 

honorários do expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais 

forte na relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela 

parte e não pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) 

destaquei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS 

HONORÁRIOS DO PERITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA 

SEGURADORA - SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO 

RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA 

PRESUNÇÃO DA VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES 

DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para 

recebimento do seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de 

lesão, é de interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da 

prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a 

obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré 

as consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Posto isso, NOMEIO como 

perito o Dr. MARCUS GIUBERTI SUCENA RASGA, podendo ser encontrado 

no consultório localizado no Hospital Ortopédico – Rua Osório Duque 

Estrada, n. 15, Centro, telefone nº 3314-1200, que deverá responder os 

quesitos formulados pelas partes. Na forma do art. 470, II do CPC, 

apresento o seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe o 

Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é 

permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito 

judicial considerando a relevância econômica e a complexidade fática da 

demanda, bem como a condição financeira das partes e observando que a 

Requerida pugnou pela realização de pericia judicial, intime-a para efetuar 

o pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se 

o perito nomeado para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos sejam 

cientificados da referida designação. O laudo deverá ser apresentado 

pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos 

trabalhos (CPC art. 477). Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1°). Intime-se o 

advogado da requerente para que entre em contato com sua cliente a fim 
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de informar a data e hora da perícia, para que a mesma compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliada. Defiro o levantamento de 

50% dos honorários no início dos trabalhos periciais e o restante com a 

entrega do laudo. Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o 

prazo para manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 06 de julho de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001766-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NEVES SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001766-72.2017.8.11.0041. AUTOR: 

JOSE NEVES SOARES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Trata-se de ação de cobrança do seguro obrigatório 

DPVAT. Este processo pende de realização de pericia médica, que 

somente não se realizou até hoje diante da ausência do autor na data 

designada pelo médico perito. Desta forma ADIVIRTO-O que o seu não 

comparecimento injustificado em nova data será considerado como ato 

atentatório ao judiciário, com a cominação de multa, nos termos do art. 77 

do CPC/15: “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres 

das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer 

forma participem do processo: (...) IV - cumprir com exatidão as decisões 

jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua 

efetivação; (...) § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá 

qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá 

ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 2o A violação ao 

disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, 

devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais 

cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da 

causa, de acordo com a gravidade da conduta.” Da mesma forma poderá 

levar a improcedência dos pedidos inicial, nos termos da jurisprudência do 

TJMT: “AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NÃO 

COMPARECIMENTO DO AUTOR PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA 

POR DUAS VEZES – INÉRCIA – EXTINÇÃO EMBASADA NO ART. 267, IV, 

CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo atendimento a determinação de 

comparecimento para realização de perícia médica por duas vezes, 

nenhum retoque merece a sentença que extinguiu o feito com base no art. 

267, inc. IV do CPC. Para a extinção do feito, com fundamento no art. 267, 

inc. VI, do CPC, não é necessária a intimação pessoal da parte.” (Ap 

38349/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015) 

Assim sendo, requisite-se do perito nomeado nos autos, via e-mail 

funcional E telefone, para designar nova data para realização dos 

trabalhos. Após, intimem-se as partes, devendo a parte autora ser 

intimada, pessoalmente, para comparecimento, sob pena de extinção do 

feito, nos moldes do artigo 485, do Código de Processo Civil. Sendo 

realizada a perícia e apresentado o laudo pericial, expeça-se o alvará de 

liberação dos honorários periciais, e intimem-se as partes para se 

manifestar acerca do laudo, no prazo de 10 (dez) dias. Às providências. 

Cumpra-se. Cuiabá, 06 de julho de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011816-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELTON DA SILVA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011816-60.2017.8.11.0041. AUTOR: 

WELTON DA SILVA ALVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Posto isso, NOMEIO como 

perito o DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT 2949, 

podendo ser encontrado no Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 

941, Bairro JD. Cuiabá, INEC fone: (65) 3901-2351, SOTRAUMA fone: (65) 

3624-9211, cel. (65) 9981-8057, que deverá responder os quesitos 

formulados pelas partes. Na forma do art. 470, II do CPC, apresento o 

seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a 

real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e 

se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem 

as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, 

parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito 

judicial considerando a relevância econômica e a complexidade fática da 

demanda, bem como a condição financeira das partes e observando que a 

Requerida pugnou pela realização de pericia judicial, intime-a para efetuar 

o pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se 

o perito nomeado para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos sejam 

cientificados da referida designação. O laudo deverá ser apresentado 

pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos 
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trabalhos (CPC art. 477). Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1°). Intime-se o 

advogado da requerente para que entre em contato com sua cliente a fim 

de informar a data e hora da perícia, para que a mesma compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliada. Defiro o levantamento de 

50% dos honorários no início dos trabalhos periciais e o restante com a 

entrega do laudo. Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o 

prazo para manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 06 de julho de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026949-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARI FELIPPI (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)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026949-45.2017.8.11.0041. AUTOR: ARI 

FELIPPI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. 

O ônus probatório, em se tratando de ação securitária, por ser a ré parte 

mais forte na relação, conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. 

TJMT, a produção da prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar 

com o pagamento dos honorários do expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO 

- AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - 

SEGURADORA - PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO 

DESPROVIDO. 1 - Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima 

de acidente de trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, 

a regra da inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos 

honorários do expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais 

forte na relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela 

parte e não pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) 

destaquei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS 

HONORÁRIOS DO PERITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA 

SEGURADORA - SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO 

RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA 

PRESUNÇÃO DA VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES 

DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para 

recebimento do seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de 

lesão, é de interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da 

prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a 

obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré 

as consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Posto isso, NOMEIO como 

perito o DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT 2949, 

podendo ser encontrado no Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 

941, Bairro JD. Cuiabá, INEC fone: (65) 3901-2351, SOTRAUMA fone: (65) 

3624-9211, cel. (65) 9981-8057, que deverá responder os quesitos 

formulados pelas partes. Na forma do art. 470, II do CPC, apresento o 

seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a 

real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e 

se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem 

as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, 

parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito 

judicial considerando a relevância econômica e a complexidade fática da 

demanda, bem como a condição financeira das partes e observando que a 

Requerida pugnou pela realização de pericia judicial, intime-a para efetuar 

o pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se 

o perito nomeado para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos sejam 

cientificados da referida designação. O laudo deverá ser apresentado 

pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos 

trabalhos (CPC art. 477). Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1°). Intime-se o 

advogado da requerente para que entre em contato com sua cliente a fim 

de informar a data e hora da perícia, para que a mesma compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliada. Defiro o levantamento de 

50% dos honorários no início dos trabalhos periciais e o restante com a 

entrega do laudo. Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o 

prazo para manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 06 de julho de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024380-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DOS SANTOS DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024380-71.2017.8.11.0041. AUTOR: 

CARLOS DOS SANTOS DE MORAES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 
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custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Posto isso, NOMEIO como 

perito o DR. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, CRM/MT 1958, podendo ser 

encontrado na Rua 24 de outubro, nº 827, sala 08, galeria 24 de Outubro, 

Bairro Popular, telefone nº (65) 2127-8022 e (65) 99631-9747, e-mail: 

robertoazevedo1958@gmail.com, que deverá responder os quesitos 

formulados pelas partes. Na forma do art. 470, II do CPC, apresento o 

seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a 

real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e 

se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem 

as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, 

parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito 

judicial considerando a relevância econômica e a complexidade fática da 

demanda, bem como a condição financeira das partes e observando que a 

Requerida pugnou pela realização de pericia judicial, intime-a para efetuar 

o pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se 

o perito nomeado para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos sejam 

cientificados da referida designação. O laudo deverá ser apresentado 

pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos 

trabalhos (CPC art. 477). Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1°). Intime-se o 

advogado da requerente para que entre em contato com sua cliente a fim 

de informar a data e hora da perícia, para que a mesma compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliada. Defiro o levantamento de 

50% dos honorários no início dos trabalhos periciais e o restante com a 

entrega do laudo. Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o 

prazo para manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 06 de julho de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027917-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR HENRIQUE DE MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027917-75.2017.8.11.0041. AUTOR: 

IGOR HENRIQUE DE MOURA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Posto isso, NOMEIO como 

perito o DR. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, CRM/MT 1958, podendo ser 

encontrado na Rua 24 de outubro, nº 827, sala 08, galeria 24 de Outubro, 

Bairro Popular, telefone nº (65) 2127-8022 e (65) 99631-9747, e-mail: 

robertoazevedo1958@gmail.com, que deverá responder os quesitos 

formulados pelas partes. Na forma do art. 470, II do CPC, apresento o 

seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a 

real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e 

se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem 

as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, 

parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito 

judicial considerando a relevância econômica e a complexidade fática da 

demanda, bem como a condição financeira das partes e observando que a 

Requerida pugnou pela realização de pericia judicial, intime-a para efetuar 

o pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se 

o perito nomeado para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos sejam 

cientificados da referida designação. O laudo deverá ser apresentado 

pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos 

trabalhos (CPC art. 477). Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1°). Intime-se o 

advogado da requerente para que entre em contato com sua cliente a fim 

de informar a data e hora da perícia, para que a mesma compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliada. Defiro o levantamento de 

50% dos honorários no início dos trabalhos periciais e o restante com a 

entrega do laudo. Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o 

prazo para manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 06 de julho de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1019873-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LESINO MATEUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019873-67.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: LESINO MATEUS DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. O ônus probatório, em se 

tratando de ação securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, 

conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da 

prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos 

honorários do expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA 

- PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Posto isso, NOMEIO como 

perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, que pode ser encontrado no 

consultório localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida das Flores, n. 

843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 3025-3060 e 92237073, 

que deverá responder os quesitos formulados pelas partes. Na forma do 

art. 470, II do CPC, apresento o seguinte quesito a ser respondido pela 

expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) 

requerente, se é permanente, e se foi causada por acidente 

automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), 

salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em R$ 

1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial considerando a 

relevância econômica e a complexidade fática da demanda, bem como a 

condição financeira das partes e observando que a Requerida pugnou 

pela realização de pericia judicial, intime-a para efetuar o pagamento dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. O laudo deverá ser apresentado pelo perito no prazo 

de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos (CPC art. 477). 

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(CPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado da requerente para que entre 

em contato com sua cliente a fim de informar a data e hora da perícia, para 

que a mesma compareça no consultório do perito nomeado para ser 

avaliada. Defiro o levantamento de 50% dos honorários no início dos 

trabalhos periciais e o restante com a entrega do laudo. Após a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de julho de 2018. 

Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012133-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LM. POMMER BARBOSA E CIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DOS SANTOS JUNIOR OAB - RO1238 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA (RÉU)

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (RÉU)

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem acerca do 

prosseguimento do feito, querendo o que entenderem de direito, sob pena 

de arquivamento. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014453-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON RODRIGUES CALDEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014453-81.2017.8.11.0041. AUTOR: 

EDMILSON RODRIGUES CALDEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 
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RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Posto isso, NOMEIO como 

perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, que pode ser encontrado no 

consultório localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida das Flores, n. 

843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 3025-3060 e 92237073, 

que deverá responder os quesitos formulados pelas partes. Na forma do 

art. 470, II do CPC, apresento o seguinte quesito a ser respondido pela 

expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) 

requerente, se é permanente, e se foi causada por acidente 

automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), 

salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em R$ 

1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial considerando a 

relevância econômica e a complexidade fática da demanda, bem como a 

condição financeira das partes e observando que a Requerida pugnou 

pela realização de pericia judicial, intime-a para efetuar o pagamento dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. O laudo deverá ser apresentado pelo perito no prazo 

de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos (CPC art. 477). 

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(CPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado da requerente para que entre 

em contato com sua cliente a fim de informar a data e hora da perícia, para 

que a mesma compareça no consultório do perito nomeado para ser 

avaliada. Defiro o levantamento de 50% dos honorários no início dos 

trabalhos periciais e o restante com a entrega do laudo. Após a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de julho de 2018. 

Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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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)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027108-85.2017.8.11.0041. AUTOR: 

FERNANDO HENRIQUE TELLES DE MORAIS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. O ônus probatório, em se 

tratando de ação securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, 

conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da 

prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos 

honorários do expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA 

- PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Posto isso, NOMEIO como 

perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, que pode ser encontrado no 

consultório localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida das Flores, n. 

843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 3025-3060 e 92237073, 

que deverá responder os quesitos formulados pelas partes. Na forma do 

art. 470, II do CPC, apresento o seguinte quesito a ser respondido pela 

expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) 

requerente, se é permanente, e se foi causada por acidente 

automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), 

salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em R$ 

1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial considerando a 

relevância econômica e a complexidade fática da demanda, bem como a 

condição financeira das partes e observando que a Requerida pugnou 

pela realização de pericia judicial, intime-a para efetuar o pagamento dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. O laudo deverá ser apresentado pelo perito no prazo 

de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos (CPC art. 477). 

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(CPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado da requerente para que entre 

em contato com sua cliente a fim de informar a data e hora da perícia, para 

que a mesma compareça no consultório do perito nomeado para ser 

avaliada. Defiro o levantamento de 50% dos honorários no início dos 

trabalhos periciais e o restante com a entrega do laudo. Após a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de julho de 2018. 

Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021414-38.2017.8.11.0041. AUTOR: 

JOAO MARCOS BATISTA TEIXEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Requisite-se o perito nomeado nos autos, via 

e-mail funcional E telefone, para designar data para realização dos 

trabalhos. Após, intimem-se as partes, devendo a parte autora ser 

intimada, pessoalmente, para comparecimento, sob pena de extinção do 

feito, nos moldes do artigo 485, do Código de Processo Civil. Sendo 

realizada a perícia e apresentado o laudo pericial, expeça-se o alvará de 

liberação dos honorários periciais, e intimem-se as partes para se 

manifestar acerca do laudo, no prazo de 10 (dez) dias. Às providências. 

Cumpra-se. Cuiabá, 06 de julho de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038614-58.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELENIR HELENA BATISTA DA SILVA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono estes 

autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, no prazo de 10 

(dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade de composição 

para a solução da lide, trazendo aos autos eventual proposta de acordo 

por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, deverão, querendo, 

indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de 

ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em 

que se encontra. Nada Mais Cuiabá, 06 de julho de 2018. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000736-65.2018.8.11.0041. AUTOR: 

WESLEY VICTOR RODRIGUES BRAZAO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para, 

intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, no prazo de 10 (dez) dias, 

querendo, informarem acerca da possibilidade de composição para a 

solução da lide, trazendo aos autos eventual proposta de acordo por 

escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, deverão, querendo, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais Cuiabá, 06 de julho de 2018. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025831-34.2017.8.11.0041. AUTOR: 

JOAO PAULO DE ARAUJO BARBOSA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Posto isso, NOMEIO como 

perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, que pode ser encontrado no 
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consultório localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida das Flores, n. 

843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 3025-3060 e 92237073, 

que deverá responder os quesitos formulados pelas partes. Na forma do 

art. 470, II do CPC, apresento o seguinte quesito a ser respondido pela 

expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) 

requerente, se é permanente, e se foi causada por acidente 

automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), 

salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em R$ 

1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial considerando a 

relevância econômica e a complexidade fática da demanda, bem como a 

condição financeira das partes e observando que a Requerida pugnou 

pela realização de pericia judicial, intime-a para efetuar o pagamento dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. O laudo deverá ser apresentado pelo perito no prazo 

de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos (CPC art. 477). 

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(CPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado da requerente para que entre 

em contato com sua cliente a fim de informar a data e hora da perícia, para 

que a mesma compareça no consultório do perito nomeado para ser 

avaliada. Defiro o levantamento de 50% dos honorários no início dos 

trabalhos periciais e o restante com a entrega do laudo. Após a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de julho de 2018. 

Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019732-82.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019732-82.2016.8.11.0041. AUTOR: 

MARCIO DA TRINDADE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das 

PARTES para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem acerca do laudo 

pericial juntado aos autos id. 13519015 . Nada Mais. Cuiabá, 06 de julho de 

2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003707-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAILTON APARECIDO DE ARRUDA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003707-23.2018.8.11.0041. AUTOR: 

RAILTON APARECIDO DE ARRUDA FERREIRA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Instadas a indicarem 

as provas que pretendem produzir, a parte autora manifestou o interesse 

na produção de prova pericial, contudo, verifico que foi realizada perícia 

médica na audiência de conciliação e não foi juntado nos autos o 

respectivo laudo pericial. Desta feita, indefiro o pedido de produção de 

prova pericial, junte-se aos autos o laudo médico da perícia realizada na 

audiência de conciliação id. 12927354. Ultimada providência, intimem-se as 

partes para manifestarem-se acerca do laudo médico, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de anuência tácita e preclusão. Cumpra-se. Cuiabá, 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016843-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/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):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016843-24.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSE ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos. O ônus probatório, em se tratando de ação securitária, por ser a ré 

parte mais forte na relação, conforme vasto entendimento jurisprudencial 

do e. TJMT, a produção da prova é de seu interesse, de sorte que deve 

arcar com o pagamento dos honorários do expert, vejamos: “AGRAVO 

INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS 

PERICIAIS - SEGURADORA - PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - 

RECURSO DESPROVIDO. 1 - Há relação de consumo entre a Seguradora e 

a vítima de acidente de trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de 

conseguinte, a regra da inversão do ônus probatório, de sorte que o 

pagamento dos honorários do expert deve ser feito pela Seguradora, por 

ser a parte mais forte na relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser 

cumprido pela parte e não pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) 

destaquei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS 

HONORÁRIOS DO PERITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA 

SEGURADORA - SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO 

RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA 

PRESUNÇÃO DA VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES 

DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para 

recebimento do seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de 

lesão, é de interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da 

prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a 

obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré 

as consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Posto isso, NOMEIO como 

perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, que pode ser encontrado no 

consultório localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida das Flores, n. 

843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 3025-3060 e 92237073, 

que deverá responder os quesitos formulados pelas partes. Na forma do 

art. 470, II do CPC, apresento o seguinte quesito a ser respondido pela 

expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) 
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requerente, se é permanente, e se foi causada por acidente 

automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), 

salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em R$ 

1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial considerando a 

relevância econômica e a complexidade fática da demanda, bem como a 

condição financeira das partes e observando que a Requerida pugnou 

pela realização de pericia judicial, intime-a para efetuar o pagamento dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. O laudo deverá ser apresentado pelo perito no prazo 

de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos (CPC art. 477). 

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(CPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado da requerente para que entre 

em contato com sua cliente a fim de informar a data e hora da perícia, para 

que a mesma compareça no consultório do perito nomeado para ser 

avaliada. Defiro o levantamento de 50% dos honorários no início dos 

trabalhos periciais e o restante com a entrega do laudo. Após a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de julho de 2018. 

Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011813-08.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011813-08.2017.8.11.0041. AUTOR: 

AXEL BRENO RIBEIRO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Posto isso, NOMEIO como 

perito o Dr. MARCUS GIUBERTI SUCENA RASGA, podendo ser encontrado 

no consultório localizado no Hospital Ortopédico – Rua Osório Duque 

Estrada, n. 15, Centro, telefone nº 3314-1200, que deverá responder os 

quesitos formulados pelas partes. Na forma do art. 470, II do CPC, 

apresento o seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe o 

Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é 

permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito 

judicial considerando a relevância econômica e a complexidade fática da 

demanda, bem como a condição financeira das partes e observando que a 

Requerida pugnou pela realização de pericia judicial, intime-a para efetuar 

o pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se 

o perito nomeado para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos sejam 

cientificados da referida designação. O laudo deverá ser apresentado 

pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos 

trabalhos (CPC art. 477). Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1°). Intime-se o 

advogado da requerente para que entre em contato com sua cliente a fim 

de informar a data e hora da perícia, para que a mesma compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliada. Defiro o levantamento de 

50% dos honorários no início dos trabalhos periciais e o restante com a 

entrega do laudo. Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o 

prazo para manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 06 de julho de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito
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LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037730-29.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ORIDES GONCALVES SOARES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 
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inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Posto isso, NOMEIO como 

perito o Dr. MARCUS GIUBERTI SUCENA RASGA, podendo ser encontrado 

no consultório localizado no Hospital Ortopédico – Rua Osório Duque 

Estrada, n. 15, Centro, telefone nº 3314-1200, que deverá responder os 

quesitos formulados pelas partes. Na forma do art. 470, II do CPC, 

apresento o seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe o 

Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é 

permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito 

judicial considerando a relevância econômica e a complexidade fática da 

demanda, bem como a condição financeira das partes e observando que a 

Requerida pugnou pela realização de pericia judicial, intime-a para efetuar 

o pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se 

o perito nomeado para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos sejam 

cientificados da referida designação. O laudo deverá ser apresentado 

pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos 

trabalhos (CPC art. 477). Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1°). Intime-se o 

advogado da requerente para que entre em contato com sua cliente a fim 

de informar a data e hora da perícia, para que a mesma compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliada. Defiro o levantamento de 

50% dos honorários no início dos trabalhos periciais e o restante com a 

entrega do laudo. Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o 

prazo para manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 06 de julho de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008036-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MACHADO (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)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008036-15.2017.8.11.0041. AUTOR: 

CARLOS EDUARDO MACHADO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de ação de cobrança do seguro 

obrigatório DPVAT . Este processo pende de realização de pericia médica, 

que somente não se realizou até hoje diante da ausência injustificada do 

autor na data designada pelo médico perito. Desta forma ADIVIRTO-O que 

o seu não comparecimento injustificado em nova data será considerado 

como ato atentatório ao judiciário, com a cominação de multa, nos termos 

do art. 77 do CPC/15: “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são 

deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de 

qualquer forma participem do processo: (...) IV - cumprir com exatidão as 

decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar 

embaraços à sua efetivação; (...) § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, 

o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua 

conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 

2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à 

dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, 

civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por 

cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.” Da 

mesma forma poderá levar a improcedência dos pedidos inicial, nos 

termos da jurisprudência do TJMT: “AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR PARA 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA POR DUAS VEZES – INÉRCIA – 

EXTINÇÃO EMBASADA NO ART. 267, IV, CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL – 

DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Inexistindo atendimento a determinação de comparecimento para 

realização de perícia médica por duas vezes, nenhum retoque merece a 

sentença que extinguiu o feito com base no art. 267, inc. IV do CPC. Para a 

extinção do feito, com fundamento no art. 267, inc. VI, do CPC, não é 

necessária a intimação pessoal da parte.” (Ap 38349/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015) Assim sendo, requisite-se do 

perito nomeado nos autos, via e-mail funcional E telefone, para designar 

nova data para realização dos trabalhos. Após, intimem-se as partes, 

devendo a parte autora ser intimada, pessoalmente, para comparecimento, 

sob pena de extinção do feito, nos moldes do artigo 485, do Código de 

Processo Civil. Sendo realizada a perícia e apresentado o laudo pericial, 

expeça-se o alvará de liberação dos honorários periciais, e intimem-se as 

partes para se manifestar acerca do laudo, no prazo de 10 (dez) dias. Às 

providências. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de julho de 2018. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034642-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. F. B. (AUTOR)

MICHELLE FERREIRA 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)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034642-80.2017.8.11.0041. AUTOR: ANA 

CLARA FERREIRA BATISTA, MICHELLE FERREIRA SANTOS RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. O ônus probatório, 

em se tratando de ação securitária, por ser a ré parte mais forte na 

relação, conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a 

produção da prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar com o 

pagamento dos honorários do expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO 
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DO ÔNUS DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - 

SEGURADORA - PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO 

DESPROVIDO. 1 - Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima 

de acidente de trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, 

a regra da inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos 

honorários do expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais 

forte na relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela 

parte e não pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) 

destaquei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS 

HONORÁRIOS DO PERITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA 

SEGURADORA - SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO 

RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA 

PRESUNÇÃO DA VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES 

DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para 

recebimento do seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de 

lesão, é de interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da 

prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a 

obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré 

as consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Posto isso, NOMEIO como 

perito o Dr. MARCUS GIUBERTI SUCENA RASGA, podendo ser encontrado 

no consultório localizado no Hospital Ortopédico – Rua Osório Duque 

Estrada, n. 15, Centro, telefone nº 3314-1200, que deverá responder os 

quesitos formulados pelas partes. Na forma do art. 470, II do CPC, 

apresento o seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe o 

Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é 

permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito 

judicial considerando a relevância econômica e a complexidade fática da 

demanda, bem como a condição financeira das partes e observando que a 

Requerida pugnou pela realização de pericia judicial, intime-a para efetuar 

o pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se 

o perito nomeado para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos sejam 

cientificados da referida designação. O laudo deverá ser apresentado 

pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos 

trabalhos (CPC art. 477). Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1°). Intime-se o 

advogado da requerente para que entre em contato com sua cliente a fim 

de informar a data e hora da perícia, para que a mesma compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliada. Defiro o levantamento de 

50% dos honorários no início dos trabalhos periciais e o restante com a 

entrega do laudo. Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o 

prazo para manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 06 de julho de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000470-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INELIO JUMBER PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000470-15.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: INELIO JUMBER PINHEIRO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. O ônus probatório, em se 

tratando de ação securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, 

conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da 

prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos 

honorários do expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA 

- PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Posto isso, NOMEIO como 

perito o Dr. MARCUS GIUBERTI SUCENA RASGA, podendo ser encontrado 

no consultório localizado no Hospital Ortopédico – Rua Osório Duque 

Estrada, n. 15, Centro, telefone nº 3314-1200, que deverá responder os 

quesitos formulados pelas partes. Na forma do art. 470, II do CPC, 

apresento o seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe o 

Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é 

permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito 

judicial considerando a relevância econômica e a complexidade fática da 

demanda, bem como a condição financeira das partes e observando que a 

Requerida pugnou pela realização de pericia judicial, intime-a para efetuar 
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o pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se 

o perito nomeado para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos sejam 

cientificados da referida designação. O laudo deverá ser apresentado 

pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos 

trabalhos (CPC art. 477). Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1°). Intime-se o 

advogado da requerente para que entre em contato com sua cliente a fim 

de informar a data e hora da perícia, para que a mesma compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliada. Defiro o levantamento de 

50% dos honorários no início dos trabalhos periciais e o restante com a 

entrega do laudo. Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o 

prazo para manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 06 de julho de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037331-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO CARVALHO DA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037331-97.2017.8.11.0041. AUTOR: 

RONALDO CARVALHO DA ROSA RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos. O ônus probatório, em se tratando de 

ação securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Posto isso, NOMEIO como 

perito o Dr. MARCUS GIUBERTI SUCENA RASGA, podendo ser encontrado 

no consultório localizado no Hospital Ortopédico – Rua Osório Duque 

Estrada, n. 15, Centro, telefone nº 3314-1200, que deverá responder os 

quesitos formulados pelas partes. Na forma do art. 470, II do CPC, 

apresento o seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe o 

Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é 

permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito 

judicial considerando a relevância econômica e a complexidade fática da 

demanda, bem como a condição financeira das partes e observando que a 

Requerida pugnou pela realização de pericia judicial, intime-a para efetuar 

o pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se 

o perito nomeado para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos sejam 

cientificados da referida designação. O laudo deverá ser apresentado 

pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos 

trabalhos (CPC art. 477). Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1°). Intime-se o 

advogado da requerente para que entre em contato com sua cliente a fim 

de informar a data e hora da perícia, para que a mesma compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliada. Defiro o levantamento de 

50% dos honorários no início dos trabalhos periciais e o restante com a 

entrega do laudo. Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o 

prazo para manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 06 de julho de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito
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Processo Número: 1029793-65.2017.8.11.0041
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VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029793-65.2017.8.11.0041. AUTOR: 

WILDSON BILLY DA LUZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 
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VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Posto isso, NOMEIO como 

perito o Dr. MARCUS GIUBERTI SUCENA RASGA, podendo ser encontrado 

no consultório localizado no Hospital Ortopédico – Rua Osório Duque 

Estrada, n. 15, Centro, telefone nº 3314-1200, que deverá responder os 

quesitos formulados pelas partes. Na forma do art. 470, II do CPC, 

apresento o seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe o 

Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é 

permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito 

judicial considerando a relevância econômica e a complexidade fática da 

demanda, bem como a condição financeira das partes e observando que a 

Requerida pugnou pela realização de pericia judicial, intime-a para efetuar 

o pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se 

o perito nomeado para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos sejam 

cientificados da referida designação. O laudo deverá ser apresentado 

pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos 

trabalhos (CPC art. 477). Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1°). Intime-se o 

advogado da requerente para que entre em contato com sua cliente a fim 

de informar a data e hora da perícia, para que a mesma compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliada. Defiro o levantamento de 

50% dos honorários no início dos trabalhos periciais e o restante com a 

entrega do laudo. Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o 

prazo para manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 06 de julho de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033942-07.2017.8.11.0041. AUTOR: 

CARLOS HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS, MAURICIA DAMASIO 

PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos. O ônus probatório, em se tratando de ação securitária, por ser a ré 

parte mais forte na relação, conforme vasto entendimento jurisprudencial 

do e. TJMT, a produção da prova é de seu interesse, de sorte que deve 

arcar com o pagamento dos honorários do expert, vejamos: “AGRAVO 

INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS 

PERICIAIS - SEGURADORA - PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - 

RECURSO DESPROVIDO. 1 - Há relação de consumo entre a Seguradora e 

a vítima de acidente de trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de 

conseguinte, a regra da inversão do ônus probatório, de sorte que o 

pagamento dos honorários do expert deve ser feito pela Seguradora, por 

ser a parte mais forte na relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser 

cumprido pela parte e não pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) 

destaquei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS 

HONORÁRIOS DO PERITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA 

SEGURADORA - SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO 

RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA 

PRESUNÇÃO DA VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES 

DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para 

recebimento do seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de 

lesão, é de interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da 

prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a 

obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré 

as consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Posto isso, NOMEIO como 

perito o Dr. MARCUS GIUBERTI SUCENA RASGA, podendo ser encontrado 

no consultório localizado no Hospital Ortopédico – Rua Osório Duque 

Estrada, n. 15, Centro, telefone nº 3314-1200, que deverá responder os 

quesitos formulados pelas partes. Na forma do art. 470, II do CPC, 

apresento o seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe o 

Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é 

permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito 

judicial considerando a relevância econômica e a complexidade fática da 

demanda, bem como a condição financeira das partes e observando que a 

Requerida pugnou pela realização de pericia judicial, intime-a para efetuar 

o pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se 

o perito nomeado para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos sejam 

cientificados da referida designação. O laudo deverá ser apresentado 

pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos 

trabalhos (CPC art. 477). Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1°). Intime-se o 

advogado da requerente para que entre em contato com sua cliente a fim 

de informar a data e hora da perícia, para que a mesma compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliada. Defiro o levantamento de 

50% dos honorários no início dos trabalhos periciais e o restante com a 

entrega do laudo. Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o 
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prazo para manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 06 de julho de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015226-63.2016.8.11.0041. AUTOR: 

ALEXANDRE GONCALVES DE JESUS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Posto isso, NOMEIO como 

perito o Dr. MARCUS GIUBERTI SUCENA RASGA, podendo ser encontrado 

no consultório localizado no Hospital Ortopédico – Rua Osório Duque 

Estrada, n. 15, Centro, telefone nº 3314-1200, que deverá responder os 

quesitos formulados pelas partes. Na forma do art. 470, II do CPC, 

apresento o seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe o 

Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é 

permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito 

judicial considerando a relevância econômica e a complexidade fática da 

demanda, bem como a condição financeira das partes e observando que a 

Requerida pugnou pela realização de pericia judicial, intime-a para efetuar 

o pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se 

o perito nomeado para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos sejam 

cientificados da referida designação. O laudo deverá ser apresentado 

pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos 

trabalhos (CPC art. 477). Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1°). Intime-se a parte 

autora pessoalmente, para comparecimento, sob pena de extinção do 

feito, nos moldes do artigo 485, do Código de Processo Civil Defiro o 

levantamento de 50% dos honorários no início dos trabalhos periciais e o 

restante com a entrega do laudo. Após a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, volte-me 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de julho de 2018. Luiz 

Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029274-90.2017.8.11.0041. AUTOR: 

HOBY DE JESUS RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 

Vistos. O ônus probatório, em se tratando de ação securitária, por ser a ré 

parte mais forte na relação, conforme vasto entendimento jurisprudencial 

do e. TJMT, a produção da prova é de seu interesse, de sorte que deve 

arcar com o pagamento dos honorários do expert, vejamos: “AGRAVO 

INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS 

PERICIAIS - SEGURADORA - PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - 

RECURSO DESPROVIDO. 1 - Há relação de consumo entre a Seguradora e 

a vítima de acidente de trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de 

conseguinte, a regra da inversão do ônus probatório, de sorte que o 

pagamento dos honorários do expert deve ser feito pela Seguradora, por 

ser a parte mais forte na relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser 

cumprido pela parte e não pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) 

destaquei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS 

HONORÁRIOS DO PERITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA 

SEGURADORA - SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO 

RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA 

PRESUNÇÃO DA VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES 

DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para 

recebimento do seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de 

lesão, é de interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da 

prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a 

obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré 

as consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029211/7/2018 Página 50 de 580



TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Posto isso, NOMEIO como 

perito o DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT 2949, 

podendo ser encontrado no Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 

941, Bairro JD. Cuiabá, INEC fone: (65) 3901-2351, SOTRAUMA fone: (65) 

3624-9211, cel. (65) 9981-8057, que deverá responder os quesitos 

formulados pelas partes. Na forma do art. 470, II do CPC, apresento o 

seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a 

real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e 

se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem 

as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, 

parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito 

judicial considerando a relevância econômica e a complexidade fática da 

demanda, bem como a condição financeira das partes e observando que a 

Requerida pugnou pela realização de pericia judicial, intime-a para efetuar 

o pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se 

o perito nomeado para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos sejam 

cientificados da referida designação. O laudo deverá ser apresentado 

pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos 

trabalhos (CPC art. 477). Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1°). Intime-se o 

advogado da requerente para que entre em contato com sua cliente a fim 

de informar a data e hora da perícia, para que a mesma compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliada. Defiro o levantamento de 

50% dos honorários no início dos trabalhos periciais e o restante com a 

entrega do laudo. Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o 

prazo para manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 06 de julho de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030964-57.2017.8.11.0041. AUTOR: 

BERTIM DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. O ônus probatório, em se tratando de ação securitária, por 

ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto entendimento 

jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu interesse, de 

sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do expert, 

vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Posto isso, NOMEIO como 

perito o DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT 2949, 

podendo ser encontrado no Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 

941, Bairro JD. Cuiabá, INEC fone: (65) 3901-2351, SOTRAUMA fone: (65) 

3624-9211, cel. (65) 9981-8057, que deverá responder os quesitos 

formulados pelas partes. Na forma do art. 470, II do CPC, apresento o 

seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a 

real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e 

se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem 

as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, 

parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito 

judicial considerando a relevância econômica e a complexidade fática da 

demanda, bem como a condição financeira das partes e observando que a 

Requerida pugnou pela realização de pericia judicial, intime-a para efetuar 

o pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se 

o perito nomeado para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos sejam 

cientificados da referida designação. O laudo deverá ser apresentado 

pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos 

trabalhos (CPC art. 477). Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1°). Intime-se o 

advogado da requerente para que entre em contato com sua cliente a fim 

de informar a data e hora da perícia, para que a mesma compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliada. Defiro o levantamento de 

50% dos honorários no início dos trabalhos periciais e o restante com a 

entrega do laudo. Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o 

prazo para manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 06 de julho de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001239-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAILA TAIS DE ARRUDA (AUTOR)

L. G. D. A. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001239-86.2018.8.11.0041. AUTOR: 

LUCAS GABRIEL DE ARRUDA BRAZ, TAILA TAIS DE ARRUDA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Manifeste-se 

o Ministério Público, acerca do laudo pericial. Cumpra-se CUIABÁ, 6 de 

julho de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034985-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE CORREA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034985-76.2017.8.11.0041. AUTOR: LUIZ 

FELIPE CORREA DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Posto isso, NOMEIO como 

perito o Dr. MARCUS GIUBERTI SUCENA RASGA, podendo ser encontrado 

no consultório localizado no Hospital Ortopédico – Rua Osório Duque 

Estrada, n. 15, Centro, telefone nº 3314-1200, que deverá responder os 

quesitos formulados pelas partes. Na forma do art. 470, II do CPC, 

apresento o seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe o 

Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é 

permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito 

judicial considerando a relevância econômica e a complexidade fática da 

demanda, bem como a condição financeira das partes e observando que a 

Requerida pugnou pela realização de pericia judicial, intime-a para efetuar 

o pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se 

o perito nomeado para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos sejam 

cientificados da referida designação. O laudo deverá ser apresentado 

pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos 

trabalhos (CPC art. 477). Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1°). Intime-se o 

advogado da requerente para que entre em contato com sua cliente a fim 

de informar a data e hora da perícia, para que a mesma compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliada. Defiro o levantamento de 

50% dos honorários no início dos trabalhos periciais e o restante com a 

entrega do laudo. Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o 

prazo para manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09 de julho de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035027-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON BATISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035027-28.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: JEFERSON BATISTA DE SOUZA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. O ônus probatório, 

em se tratando de ação securitária, por ser a ré parte mais forte na 

relação, conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a 

produção da prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar com o 

pagamento dos honorários do expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - 

SEGURADORA - PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO 

DESPROVIDO. 1 - Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima 

de acidente de trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, 

a regra da inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos 

honorários do expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais 

forte na relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela 

parte e não pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) 

destaquei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS 

HONORÁRIOS DO PERITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA 

SEGURADORA - SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO 

RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA 

PRESUNÇÃO DA VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES 

DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para 

recebimento do seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de 

lesão, é de interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da 

prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a 

obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré 

as consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 
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Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Posto isso, NOMEIO como 

perito o Dr. MARCUS GIUBERTI SUCENA RASGA, podendo ser encontrado 

no consultório localizado no Hospital Ortopédico – Rua Osório Duque 

Estrada, n. 15, Centro, telefone nº 3314-1200, que deverá responder os 

quesitos formulados pelas partes. Na forma do art. 470, II do CPC, 

apresento o seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe o 

Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é 

permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito 

judicial considerando a relevância econômica e a complexidade fática da 

demanda, bem como a condição financeira das partes e observando que a 

Requerida pugnou pela realização de pericia judicial, intime-a para efetuar 

o pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se 

o perito nomeado para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos sejam 

cientificados da referida designação. O laudo deverá ser apresentado 

pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos 

trabalhos (CPC art. 477). Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1°). Intime-se o 

advogado da requerente para que entre em contato com sua cliente a fim 

de informar a data e hora da perícia, para que a mesma compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliada. Defiro o levantamento de 

50% dos honorários no início dos trabalhos periciais e o restante com a 

entrega do laudo. Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o 

prazo para manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09 de julho de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001003-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACENOR FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001003-37.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ACENOR FERREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Posto isso, NOMEIO como 

perito o Dr. MARCUS GIUBERTI SUCENA RASGA, podendo ser encontrado 

no consultório localizado no Hospital Ortopédico – Rua Osório Duque 

Estrada, n. 15, Centro, telefone nº 3314-1200, que deverá responder os 

quesitos formulados pelas partes. Na forma do art. 470, II do CPC, 

apresento o seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe o 

Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é 

permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito 

judicial considerando a relevância econômica e a complexidade fática da 

demanda, bem como a condição financeira das partes e observando que a 

Requerida pugnou pela realização de pericia judicial, intime-a para efetuar 

o pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se 

o perito nomeado para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos sejam 

cientificados da referida designação. O laudo deverá ser apresentado 

pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos 

trabalhos (CPC art. 477). Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1°). Intime-se o 

advogado da requerente para que entre em contato com sua cliente a fim 

de informar a data e hora da perícia, para que a mesma compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliada. Defiro o levantamento de 

50% dos honorários no início dos trabalhos periciais e o restante com a 

entrega do laudo. Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o 

prazo para manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09 de julho de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030540-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA VAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030540-15.2017.8.11.0041. AUTOR: 

RODRIGO DA SILVA VAZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Posto isso, NOMEIO como 

perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, que pode ser encontrado no 

consultório localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida das Flores, n. 

843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 3025-3060 e 92237073, 

que deverá responder os quesitos formulados pelas partes. Na forma do 

art. 470, II do CPC, apresento o seguinte quesito a ser respondido pela 

expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) 

requerente, se é permanente, e se foi causada por acidente 

automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), 

salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em R$ 

1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial considerando a 

relevância econômica e a complexidade fática da demanda, bem como a 

condição financeira das partes e observando que a Requerida pugnou 

pela realização de pericia judicial, intime-a para efetuar o pagamento dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. O laudo deverá ser apresentado pelo perito no prazo 

de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos (CPC art. 477). 

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(CPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado da requerente para que entre 

em contato com sua cliente a fim de informar a data e hora da perícia, para 

que a mesma compareça no consultório do perito nomeado para ser 

avaliada. Defiro o levantamento de 50% dos honorários no início dos 

trabalhos periciais e o restante com a entrega do laudo. Após a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de julho de 2018. 

Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024713-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. H. A. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

ELZA DA SILVA ALVES LIMA OAB - 984.228.041-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024713-23.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MATHEUS HENRIQUE ALVES LIMA REPRESENTANTE: ELZA 

DA SILVA ALVES LIMA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 
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valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Posto isso, NOMEIO como 

perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, que pode ser encontrado no 

consultório localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida das Flores, n. 

843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 3025-3060 e 92237073, 

que deverá responder os quesitos formulados pelas partes. Na forma do 

art. 470, II do CPC, apresento o seguinte quesito a ser respondido pela 

expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) 

requerente, se é permanente, e se foi causada por acidente 

automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), 

salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em R$ 

1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial considerando a 

relevância econômica e a complexidade fática da demanda, bem como a 

condição financeira das partes e observando que a Requerida pugnou 

pela realização de pericia judicial, intime-a para efetuar o pagamento dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. O laudo deverá ser apresentado pelo perito no prazo 

de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos (CPC art. 477). 

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(CPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado da requerente para que entre 

em contato com sua cliente a fim de informar a data e hora da perícia, para 

que a mesma compareça no consultório do perito nomeado para ser 

avaliada. Defiro o levantamento de 50% dos honorários no início dos 

trabalhos periciais e o restante com a entrega do laudo. Após a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de julho de 2018. 

Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023050-73.2016.8.11.0041. AUTOR: 

GONCALINA DO CARMO E SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Posto isso, NOMEIO como 

perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, que pode ser encontrado no 

consultório localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida das Flores, n. 

843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 3025-3060 e 92237073, 

que deverá responder os quesitos formulados pelas partes. Na forma do 

art. 470, II do CPC, apresento o seguinte quesito a ser respondido pela 

expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) 

requerente, se é permanente, e se foi causada por acidente 

automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), 

salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em R$ 

1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial considerando a 

relevância econômica e a complexidade fática da demanda, bem como a 

condição financeira das partes e observando que a Requerida pugnou 

pela realização de pericia judicial, intime-a para efetuar o pagamento dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. O laudo deverá ser apresentado pelo perito no prazo 

de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos (CPC art. 477). 

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(CPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado da requerente para que entre 

em contato com sua cliente a fim de informar a data e hora da perícia, para 

que a mesma compareça no consultório do perito nomeado para ser 

avaliada. Defiro o levantamento de 50% dos honorários no início dos 

trabalhos periciais e o restante com a entrega do laudo. Após a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de julho de 2018. 

Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
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DEMILSON DIAS MIRANDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Verifica-se dos autos, que DEMILSON DIAS 

MIRANDA faleceu no curso do processo e diante da necessidade de 

apuração do grau da lesão apontada, bem como a invalidez permanente, 

mencionada na exordial, converto o julgamento em diligência para 

determinar a realização de perícia indireta. Nesse sentido: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT - ILEGITIMIDADE DOS 

HERDEIROS - REJEITADA - FALECIMENTO DO SEGURADO DURANTE O 

TRÂMITE PROCESSUAL - OMISSÃO SANADA - PERÍCIA MÉDICA INDIRETA 

- APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO - POSSIBILIDADE - RETORNO DOS 

AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

Em se tratando de direito patrimonial, a morte de qualquer das partes 

durante o curso da ação impõe a substituição pelo espólio ou sucessores 

(artigo 43, do CPC). Se necessária a perícia judicial e ocorrendo o óbito da 

vítima no decurso da tramitação processual, é viável a realização de 

perícia indireta, sobretudo quando apontada a debilidade permanente 

porém sem especificar o grau de redução. (ED 134390/2014, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 17/12/2014, Publicado no DJE 22/12/2014) Assim, intime-se o perito Dr. 

FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, que pode ser encontrado no consultório 

localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida das Flores, n. 843, sala 43, 

4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 3025-3060 e 92237073, para 

realização da perícia indireta. Na forma do art. 470, II do CPC, apresento o 

seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a 

real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e 

se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem 

as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, 

parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito 

judicial considerando a relevância econômica e a complexidade fática da 

demanda, bem como a condição financeira das partes e observando que a 

Requerida pugnou pela realização de pericia judicial, intime-a para efetuar 

o pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se 

o perito nomeado para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos sejam 

cientificados da referida designação. O laudo deverá ser apresentado 

pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos 

trabalhos (CPC art. 477). Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1°). Intime-se o 

advogado da requerente para que apresente todos os documentos 

necessários à comprovação da lesão. Defiro o levantamento de 50% dos 

honorários no início dos trabalhos periciais e o restante com a entrega do 

laudo. Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de 

julho de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001387-34.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOSE ROBERTO SCHMALTZ, MARCIO AUGUSTO GUARIENTE 

EXECUTADO: CAMILO MIGUEL ZANDONADE Vistos. Processo suspenso 

por força de decisão proferida nos autos da ação de embargos de 

terceiros associada a esta ação de execução. Portanto, novas 

manifestações desprovidas de fundamentos fáticos-jurídicos ou sem que 

tenha havido mudança da determinação de suspensão serão 

consideradas como ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de 

má-fé, dando ensejo à aplicação das multas previstas para tais casos 

(NCPC, 77, 79, 80 e 81). Desta feita, mantenha-se este processo 

suspenso, aguardando o desfecho da citada ação de embargos de 

terceiro. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009218-36.2017.8.11.0041. AUTOR: 

VICTOR HENRIQUE BERNARDO DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. O ônus probatório, em se 

tratando de ação securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, 

conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da 

prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos 

honorários do expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA 

- PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Posto isso, NOMEIO como 

perito o Dr. MARCUS GIUBERTI SUCENA RASGA, podendo ser encontrado 

no consultório localizado no Hospital Ortopédico – Rua Osório Duque 

Estrada, n. 15, Centro, telefone nº 3314-1200, que deverá responder os 

quesitos formulados pelas partes. Na forma do art. 470, II do CPC, 

apresento o seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe o 

Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é 

permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 
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art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito 

judicial considerando a relevância econômica e a complexidade fática da 

demanda, bem como a condição financeira das partes e observando que a 

Requerida pugnou pela realização de pericia judicial, intime-a para efetuar 

o pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se 

o perito nomeado para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos sejam 

cientificados da referida designação. O laudo deverá ser apresentado 

pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos 

trabalhos (CPC art. 477). Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1°). Intime-se o 

advogado da requerente para que entre em contato com sua cliente a fim 

de informar a data e hora da perícia, para que a mesma compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliada. Defiro o levantamento de 

50% dos honorários no início dos trabalhos periciais e o restante com a 

entrega do laudo. Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o 

prazo para manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10 de julho de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012187-24.2017.8.11.0041. AUTOR: 

MARCOS VINICIUS GIMENES DA ROCHA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. O ônus probatório, em se 

tratando de ação securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, 

conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da 

prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos 

honorários do expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA 

- PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Posto isso, NOMEIO como 

perito o DR. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, CRM/MT 1958, podendo ser 

encontrado na Rua 24 de outubro, nº 827, sala 08, galeria 24 de Outubro, 

Bairro Popular, telefone nº (65) 2127-8022 e (65) 99631-9747, e-mail: 

robertoazevedo1958@gmail.com, que deverá responder os quesitos 

formulados pelas partes. Na forma do art. 470, II do CPC, apresento o 

seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a 

real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e 

se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem 

as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, 

parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito 

judicial considerando a relevância econômica e a complexidade fática da 

demanda, bem como a condição financeira das partes e observando que a 

Requerida pugnou pela realização de pericia judicial, intime-a para efetuar 

o pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se 

o perito nomeado para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos sejam 

cientificados da referida designação. O laudo deverá ser apresentado 

pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos 

trabalhos (CPC art. 477). Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1°). Intime-se o 

advogado da requerente para que entre em contato com sua cliente a fim 

de informar a data e hora da perícia, para que a mesma compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliada. Defiro o levantamento de 

50% dos honorários no início dos trabalhos periciais e o restante com a 

entrega do laudo. Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o 

prazo para manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10 de julho de 2018 Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013912-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GIVALDO ONOFRE (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)

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013912-48.2017.8.11.0041. AUTOR: 

CARLOS GIVALDO ONOFRE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 
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pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Posto isso, NOMEIO como 

perito o DR. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, CRM/MT 1958, podendo ser 

encontrado na Rua 24 de outubro, nº 827, sala 08, galeria 24 de Outubro, 

Bairro Popular, telefone nº (65) 2127-8022 e (65) 99631-9747, e-mail: 

robertoazevedo1958@gmail.com, que deverá responder os quesitos 

formulados pelas partes. Na forma do art. 470, II do CPC, apresento o 

seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a 

real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e 

se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem 

as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, 

parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito 

judicial considerando a relevância econômica e a complexidade fática da 

demanda, bem como a condição financeira das partes e observando que a 

Requerida pugnou pela realização de pericia judicial, intime-a para efetuar 

o pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se 

o perito nomeado para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos sejam 

cientificados da referida designação. O laudo deverá ser apresentado 

pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos 

trabalhos (CPC art. 477). Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1°). Intime-se o 

advogado da requerente para que entre em contato com sua cliente a fim 

de informar a data e hora da perícia, para que a mesma compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliada. Defiro o levantamento de 

50% dos honorários no início dos trabalhos periciais e o restante com a 

entrega do laudo. Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o 

prazo para manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10 de julho de 2018 Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016106-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE KELLI ROSA DE LIMA (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)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016106-21.2017.8.11.0041. AUTOR: 

GLEICE KELLI ROSA DE LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Posto isso, NOMEIO como 

perito o DR. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, CRM/MT 1958, podendo ser 

encontrado na Rua 24 de outubro, nº 827, sala 08, galeria 24 de Outubro, 

Bairro Popular, telefone nº (65) 2127-8022 e (65) 99631-9747, e-mail: 

robertoazevedo1958@gmail.com, que deverá responder os quesitos 

formulados pelas partes. Na forma do art. 470, II do CPC, apresento o 

seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a 

real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e 

se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem 

as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, 

parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito 

judicial considerando a relevância econômica e a complexidade fática da 

demanda, bem como a condição financeira das partes e observando que a 

Requerida pugnou pela realização de pericia judicial, intime-a para efetuar 

o pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se 

o perito nomeado para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos sejam 

cientificados da referida designação. O laudo deverá ser apresentado 

pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos 
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trabalhos (CPC art. 477). Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1°). Intime-se o 

advogado da requerente para que entre em contato com sua cliente a fim 

de informar a data e hora da perícia, para que a mesma compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliada. Defiro o levantamento de 

50% dos honorários no início dos trabalhos periciais e o restante com a 

entrega do laudo. Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o 

prazo para manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10 de julho de 2018 Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000680-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000680-66.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: JOSE FRANCISCO DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. O ônus probatório, em se 

tratando de ação securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, 

conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da 

prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos 

honorários do expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA 

- PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Posto isso, NOMEIO como 

perito o DR. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, CRM/MT 1958, podendo ser 

encontrado na Rua 24 de outubro, nº 827, sala 08, galeria 24 de Outubro, 

Bairro Popular, telefone nº (65) 2127-8022 e (65) 99631-9747, e-mail: 

robertoazevedo1958@gmail.com, que deverá responder os quesitos 

formulados pelas partes. Na forma do art. 470, II do CPC, apresento o 

seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a 

real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e 

se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem 

as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, 

parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito 

judicial considerando a relevância econômica e a complexidade fática da 

demanda, bem como a condição financeira das partes e observando que a 

Requerida pugnou pela realização de pericia judicial, intime-a para efetuar 

o pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se 

o perito nomeado para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos sejam 

cientificados da referida designação. O laudo deverá ser apresentado 

pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos 

trabalhos (CPC art. 477). Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1°). Intime-se o 

advogado da requerente para que entre em contato com sua cliente a fim 

de informar a data e hora da perícia, para que a mesma compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliada. Defiro o levantamento de 

50% dos honorários no início dos trabalhos periciais e o restante com a 

entrega do laudo. Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o 

prazo para manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10 de julho de 2018 Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004589-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DE SIQUEIRA NOVAIS (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):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004589-19.2017.8.11.0041. AUTOR: 

VANDERLEI DE SIQUEIRA NOVAIS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso negou 

provimento ao recurso de apelação. Assim, os autos retornaram à Primeira 

Instância e, intimadas as partes, não houve manifestação. Posto isto, 

remetam-se os autos ao arquivo. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de julho de 2018. 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021764-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO JOSE DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021764-26.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ROGERIO JOSE DE SOUZA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Defiro o levantamento do valor 

incontroverso depositado judicialmente pela executada (id. 13890440 e 

13890443). Expeça-se o competente alvará, conforme requerido (id. 

14025255 pág. 03), que possui poderes para tanto (id. 9007089 pág. 01), 
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devendo ser observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo 

do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte 

redação: “Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem 

pedido de levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à 

intimação da parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso. § 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias 

úteis após o esgotamento do prazo para recurso.” Portanto, antes da 

remessa dos autos à conclusão para assinatura do respectivo alvará 

eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos autos, a intimação 

das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos no referido comando 

normativo. Sem prejuízo, diante da discussão quanto ao valor devido, 

remetam-se os autos à Contadoria deste Juízo para elaboração do cálculo 

nos moldes da sentença. Com o retorno dos autos, intimem-se as partes 

para manifestarem acerca do cálculo apresentado, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Ultimada as providências, conclusos. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019330-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SANTIAGO GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANA CLAUDIA GOMES DE CASTRO (REQUERENTE)

GILMAR SANTIAGO GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ECKERT TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Outros Interessados:

AGUIAR DE OLIVEIRA SANT'ANNA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019330-30.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ADRIANA SANTIAGO GOMES DE OLIVEIRA, ANA CLAUDIA 

GOMES DE CASTRO, GILMAR SANTIAGO GOMES REQUERIDO: ECKERT 

TRANSPORTES LTDA - EPP Vistos. Trata-se de Carta Precatória 

distribuída a este Juízo face a alteração de competência estabelecida pela 

Resolução n. 11/2017/TP do eg. TJMT. A presente deprecata tramita sob a 

égide da gratuidade, não havendo, assim, incidência do disposto no 

parágrafo único do art. 388 da CNGC. Intime-se a parte requerente para 

promover a classificação e organização dos documentos anexados na 

missiva, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias sem o cumprimento da determinação supra, com apoio no art. 393 da 

CNGC/MT, devolva-se à missiva ao Juízo deprecado independentemente 

de cumprimento, observadas as providências pertinentes. Às 

providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1018611-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAMARCA VEICULOS LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA BARBOSA DE SOUZA OAB - GO31453 (ADVOGADO)

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT0015600A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018611-48.2018.8.11.0041. 

EMBARGANTE: GRAMARCA VEICULOS LTDA EMBARGADO: UNICA 

FOMENTO MERCANTIL LTDA Vistos. Emende a parte autora a sua petição 

inicial, adequando os fatos e os fundamentos jurídicos do seu pedido, uma 

vez que não guardam correlação com o processo de execução n. 

1010545-79.2018.8.11.0041, ao qual foi ajuizada incidentalmente e por 

dependência, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial e consequente extinção. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020323-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS MATO GROSSO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR KREIN OAB - MT0007350A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO PIMENTEL (REQUERIDO)

PAULO MARCIO PIMENTEL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELPIDIO MORETTI ESTEVAM OAB - MT0004877S (ADVOGADO)

ELIO ARAUJO SILVA OAB - MT0004876S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020323-73.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS MATO GROSSO 

LTDA REQUERIDO: PAULO PIMENTEL, PAULO MARCIO PIMENTEL Vistos. 

Trata-se de Carta Precatória distribuída a este Juízo face a alteração de 

competência estabelecida pela Resolução n. 11/2017/TP do eg. TJMT. 

Comunique-se ao r. Juízo deprecante a distribuição da presente deprecata 

a este Juízo. Intime-se o patrono da parte autora para apresentar nos 

autos a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento da diligência 

do oficial de justiça. A parte interessada poderá consultar através do site 

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

os valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis 

ao meirinho. Apresentado o documento nos termos acima, cumpra-se 

conforme deprecado e caso atingido a finalidade, devolva-se à Comarca 

de origem. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o cumprimento da 

determinação supra, com apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à 

missiva ao Juízo deprecado independentemente de cumprimento, 

observadas as providências pertinentes. Às providências. Cumpra-se. 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020015-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CG SAUDE PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS S/S - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020015-37.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CG SAUDE PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS S/S - ME 

REQUERIDO: INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE 

Vistos. Trata-se de Carta Precatória distribuída a este Juízo face a 

alteração de competência estabelecida pela Resolução n. 11/2017/TP do 

eg. TJMT. Comunique-se ao r. Juízo deprecante a distribuição da presente 

deprecata a este Juízo. Retificado o valor da causa, intime-se o patrono da 

parte autora para apresentar nos autos a guia de recolhimento das custas 

judiciais. Apresentado o documento nos termos acima, façam os autos 

conclusos para designação de audiência para oitiva da testemunha. Por 

fim, caso decorra o prazo de 30 (trinta) dias, sem o cumprimento da 

determinação supra, com apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à 

missiva ao Juízo Deprecante independentemente de cumprimento. Às 

providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030586-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F V MOTA & CIA LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO SERGIO ARANTES PEREIRA OAB - MS11218 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAO FRANCISCO MADEIRAS LTDA - ME (DEPRECADO)

ADEMAR DOS SANTOS (DEPRECADO)

OLIVETE FORCHEZATTO DOS SANTOS (DEPRECADO)

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar(em) acerca da Certidão do 
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Oficial de Justiça (Diligencia Negativa) – Id. 12550352, Id. 12550417 e Id. 

12550487 – juntada aos autos, requerendo o que entender(em) de direito. 

Nada Mais.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1163405 Nr: 37288-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E 

LOGÍSTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carin Regina Martins Aguiar - 

OAB:221.579-SSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:4937

 Vistos.

Ultimem-se as determinações contidas na sentença de fl. 35.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 343541 Nr: 14017-57.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO REAL ABN AMRO, AYMORE CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, AMAZONIA REVENDEDORA DE 

MOTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GIMENES DE FREITAS 

ERRANTE - OAB:6767/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A, JOSE BARBOSA DO PRADO NETO - 

OAB:9.940/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. Thyago Jorge 

Machado.

Data: 27/07/2018

Horário: 15h

Local: Secretaria da 3ª vara cível no Fórum da Comarca da Capital/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 887983 Nr: 21887-46.2014.811.0041

 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: KCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BHBBSBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627-A, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - 

OAB:13.604-A/MT, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - 

OAB:13604-A, REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - 

OAB:17209/A

 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. Thyago Jorge 

Machado.

Data: 27/07/2018

Horário: 15h

Local: Secretaria da 3ª vara cível no Fórum da Comarca da Capital/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1083318 Nr: 3111-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELSON DE OLIVEIRA ROSA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

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

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

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES aos Embargos opostos pela parte 

REQUERENTE. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1153057 Nr: 33101-63.2016.811.0041

 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: ROSIMEIRE ROCHA ABRAHÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ITAPUÃ, 

ALEX RODRIGUES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA TENUTA PORTELA - 

OAB:10228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO VICTOR ARRAIS M. 

NEVES - OAB:15.367

 Processo n. 3310163.2016.811.0041

Código 1153057

Vistos.

Frustrada a tentativa de citação do réu (fl. 91), o autor compareceu aos 

autos informando o endereço do novo representante do réu, requerendo a 

citação/intimação (fl.93/94).

Desta feita, em observância ao que dispõe o artigo 334 do CPC, designo o 

dia 19.06.2018, às 08:30horas, para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala 07 da Central de Conciliação e Mediação localizada neste 

Fórum.

Intime-se o autor na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º).

Cite-se e Intime-se o réu CONDOMÍNIO EDIFICIO RESIDENCIAL ITAPUÃ na 

pessoa de seu representante legal, o atual sindico Sr. ORLANDO 

BONFILHO PALLAORO no novo endereço informado (fls.93/94), 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).

Às providências. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de março de 2.018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 364158 Nr: 1801-30.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS SANTOS BEZERRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

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

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

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

(cinco) dias, re querendo o que entender de direito, sob pena de 
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arquivamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 809744 Nr: 16230-60.2013.811.0041

 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: EDEMIR FERREIRA JÚNIOR DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE FERREIRA MARTINS - 

OAB:12586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

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

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

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 935407 Nr: 52273-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA DE CASSIA MOREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

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

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

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

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

arquivamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 922800 Nr: 45126-79.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A, BROOKFIELD 

CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., M. GARZON 

EUGÊNIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - 

OAB:905-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE STROHMEYER 

GOMES - OAB:8535/DF, DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16.377/MT, EDUARDO CELESTINO DE ARRUDA JÚNIOR - 

OAB:12.203/MS, MUNIR MARTINS SALOMAO - OAB:20383/O

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

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

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES aos Embargos opostos pela parte 

REQUERENTE. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 955534 Nr: 2852-66.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERONCIA FERREIRA DA SILVA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

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

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

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

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

arquivamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1135253 Nr: 25206-51.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR CAMARGO DE SOUZA

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

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

OAB:17.676/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1129063 Nr: 22616-04.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRR, RRR, ROSEMEYRE RODRIGUES ARAUJO DE 

AMORIM, RRR

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:10.572/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

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

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

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 380224 Nr: 16250-90.2009.811.0041

 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: ANILDO GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR DA SILVA MONTEIRO 

JUNIOR - OAB:7.670/MT

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

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

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

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

arquivamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1076242 Nr: 58079-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON ANTONIO SATURNINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR COSTA - OAB:11.399/MT

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

SILVA - OAB:8184-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 
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devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

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

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

arquivamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1081134 Nr: 2075-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO PEDROSO DE SOUZA

 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:

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

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

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

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

arquivamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1042299 Nr: 42635-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMBERTO JUNIOR TONASSI DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

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

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

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

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

arquivamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1031020 Nr: 37273-82.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, JOSÉ 

ADALBERTO FERRARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUIDA RODRIGUES FREIRE - 

OAB:11502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

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

manifestar-se, no prazo de 10 (DEZ) dias, sobre a(s) correspondência(s) 

devolvida(s) juntada(s) à(s) fl(s)._, tendo em vista que a(s) parte(s) não 

foi(ram) localizada(s). Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 381204 Nr: 16808-62.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MYRIAM CRISTINA CARVALHO VALIM

 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: OSMAR DA SILVA MONTEIRO 

JÚNIOR - OAB:MT 7670

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

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

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

dias, efetuar o recolhimento dos honorários periciais, consoante decisão 

de fls. 307. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 418331 Nr: 5211-62.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INVESTCRED UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITALO MICHAEL PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DAVOGLIO ARRUDA - 

OAB:16.501-B/MT, CLAUDINÉIA FRANCISCO DIAS - OAB:17.669/MT, 

EVANDRO CESAR A. DOS SANTOS - OAB:13431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE REGINA DO 

ROSÁRIO - OAB:12.862

 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.: 1147903 Nr: 30771-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA, 

SANDRA MARA CORRELO VENDRUSCOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:OAB/MT 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carin Regina Martins Aguiar 

- OAB:221.579-SSP

 Vistos.

Indefiro o petitório de fls. 93-94, ao passo que a penhora de valores 

através do sistema Bacenjud abrange as cooperativas de crédito e 

operacionalizada à fl. 92 restou negativa.

Por outro lado, DEFIRO o petitório de fls. 95-98, de penhora de bens na 

sede da empresa executada ou em qualquer outro local em que sejam 

encontrados bens de sua propriedade.

Deposite a parte exequente o valor da diligência do Oficial de Justiça 

necessária para o cumprimento do mandado de penhora, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providência. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 901923 Nr: 31275-70.2014.811.0041

 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: LINDEMBERG RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16.377/MT, FABIANE MARTINS MATTOS - OAB:8.920-B /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 Desta feita, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do NCPC, para condenar a ré a ressarcir ao autor os danos 

materiais que suportou no valor de R$ 3.945,96 (três mil novecentos e 

quarenta e cinco reais e noventa e seis centavos).Correção monetária 

pelo INPC/IBGE e juros de mora de 01% (um por cento) ao mês, desde a 

data do evento danoso em 17/5/2014 (STJ, Súmulas 43 e 54 - CC, 

398).Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais e 

dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre 

o valor da condenação, nos termos do artigo 82, § 2º, e 85, § 2º, do 

NCPC.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos com as anotações e baixas de estilo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1127139 Nr: 21836-64.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANA PERECIN NOCITI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LIDIA DIAS SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAIS DE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:20079/O

 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 Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 926652 Nr: 47477-25.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVA ALIANÇA COMERCIO DE GRAOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPERAFICO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZAGONEL - 

OAB:11.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA DE LOURDES ORIONE E 

BORGES - OAB:4.807-B

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

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

intimada na pessoa de seu advogado e via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO 

interposto pela parte REQUERENTE. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 940299 Nr: 54738-41.2014.811.0041

 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: NOVA ALIANÇA COMERCIO DE GRAOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPERAFICO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZAGONEL - 

OAB:11.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA DE LOURDES ORIONE E 

BORGES - OAB:4.807-B

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

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

intimada na pessoa de seu advogado e via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO 

interposto pela parte REQUERENTE. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 792847 Nr: 46936-60.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUN RISE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORRO DO CHAPÉU EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO W. KIKUCHI YAMURA - 

OAB:3613/RO, MAISA ALVES DO CARMO - OAB:14755/MT, 

ROSELAINE RIBEIRO VARGAS DA COSTA - OAB:4414/RO

 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.: 729274 Nr: 25265-15.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAISA BATISTA DE ARRUDA CORREA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL GERMANO DE 

CAMPOS NETO - OAB:OAB/MT 17.002, WILMARA APARECIDA 

SANTOS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

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

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s).¬¬-, referente ao Cumprimento do Mandado 

anteriormente expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 

não houve êxito no cumprimento das intimações, devendo, se assim se 

desejar, recolher nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1145396 Nr: 29811-40.2016.811.0041

 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: COLEGIO PRUDENTE CAMPOS EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSIKA ELLEN MATOS QUINTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON ANDREY LESSA - 

OAB:17.184/MT, VITOR HUGO FORNAGIERI - OAB:15661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

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

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s).¬¬-, referente ao Cumprimento do Mandado 

anteriormente expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 

não houve êxito no cumprimento das intimações, devendo, se assim se 

desejar, recolher nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. 

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 819849 Nr: 26123-75.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA BIAZOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA, 

IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MANICA GOBBI - 

OAB:13226-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9995/MT, RODRIGO DAHMER - OAB:7395

 Diante do ACOLHIMENTO da preliminar de ilegitimidade passiva da 

IMOBILIÁRIA PAIAGUÁS LTDA, JULGO EXTINTO o feito nos termos do 

artigo 485, VI do CPC.Condeno o autor ao pagamento dos honorários 

advocatícios, em favor da parte excluída da lide, que arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, com base no que dispõe o artigo 85, 

§2º, do Novo Código de Processo Civil, ressalvando a condição de 

suspensão da exigibilidade dos aludidos valores, face ao que dispõe o art. 

98, § 3o do CPC.Desta feita, recebo os embargos de declaração 

interpostos pela primeira e segunda embargante e REJEITO os embargos 

de declaração de fls. 393-396, e ACOLHO os declaratórios de fls.399, 

para sanar a omissão do dispositivo. Caso haja a interposição de recurso 

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

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

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

autos ao egrégio Tribunal de Justiça para apreciação da interposição 

recursal.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 08 de Julho de 2018Luiz Octávio 

O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro
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 Cod. Proc.: 902073 Nr: 31351-94.2014.811.0041

 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: WANDERSON RAMOS CARVALHO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL DA SILVA BARBOSA - 

OAB:11510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BARÃO - 

OAB:8313/MT

 [...] Desta feita, recebo os embargos de declaração interposto e REJEITO 

os presentes embargos de declaração.Caso haja a interposição de 

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

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

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

autos ao egrégio Tribunal de Justiça para apreciação da interposição 

recursal. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 08 de Julho de 2018Luiz Octávio 

O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1106032 Nr: 12974-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIRIO MOREIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA HELENA DOS PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO 

MARQUES BARBOSA - OAB:12.547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, enviar ao 

email da Vara (cba.3civel@tjmt.jus.br) o resumo da petição inicial, a fim de 

ser expedido o Edital de Citação. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1160075 Nr: 35972-66.2016.811.0041

 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: EVA MARIANA DA SILVA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDA FLOR BELEZA E MAQUIAGEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

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

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s).¬¬-, referente ao Cumprimento do Mandado 

anteriormente expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 

não houve êxito no cumprimento das intimações, devendo, se assim se 

desejar, recolher nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1128475 Nr: 22381-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCANTIL CANOPUS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO FLÁVIO DA SILVA, ENOQUE DA SILVA 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

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

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s).¬¬-, referente ao Cumprimento do Mandado 

anteriormente expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 

não houve êxito no cumprimento das intimações, devendo, se assim se 

desejar, recolher nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. 

Nada mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1005082-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR DA SILVA BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT0010097A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. E. BASSANI & CIA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005082-59.2018.8.11.0041. AUTOR: ELENIR 

DA SILVA BARBOSA RÉU: L. E. BASSANI & CIA LTDA Vistos. Inicialmente, 

recebo a emenda de id 13110244 à petição inicial. ELENIR DA SILVA 

BARBOSA, devidamente qualificada, ajuizou a presente "AÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E 

PEDIDO DE LIMINAR", em face de L. E. BASSANI & CIA. LTDA., alegando, 

em síntese, ser devedora do cheque n. 850001, da conta corrente n. 

39715, da agência 2363, do Banco do Brasil S/A, de que é titular, no valor 

de R$ 70,00 (setenta reais), devolvido pelo motivo 11 (cheque sem fundos 

- 1ª apresentação). Aduziu que descobriu a existência da pendência ao 

tentar realizar uma compra a crédito na praça, mas que não conseguiu 

localizar a empresa requerida após diversas tentativas, restando-lhe a via 

judicial, ao que pretende autorização para depósito em Juízo do valor que 

entende devido – R$ 70,00 (setenta reais). É o necessário relato. Decido. 

O artigo 294 do CPC estabelece que: “Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental.” Contudo, para sua concessão faz-se 

indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 e 

parágrafos do NCPC, quais sejam: a existência de elementos que 

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

resultado útil do processo. Nesse sentido, entendo presentes os 

requisitos para a autorização da consignação em pagamento, ao que 

defiro o depósito da quantia oferecida – R$ 70,00 (setenta reais), corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescidos de juros de mora de 01% (um 

por cento) ao mês, ambos a partir da data de emissão do cheque, sob 

pena de extinção do processo (NCPC, 542, § único). Após a realização do 

depósito, no prazo estabelecido, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

REQUESTADA e DETERMINO que sejam expedidos ofícios ao SERASA, via 

SERASAJUD, e ao Banco do Brasil, determinando a exclusão do nome da 

requerente do CCF, relativamente ao cheque n. 850001, da agência 2363, 

do Banco do Brasil S/A, de que é titular, no valor de R$ 70,00 (setenta 

reais), devolvido pelo motivo 11 (cheque sem fundos - 1ª apresentação). 

Sem prejuízo, cite-se a parte requerida para levantar o depósito ou 

oferecer resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

juntada aos autos do comprovante de citação (NCPC, 335, III), ciente de 

que, não contestada a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (NCPC, 

344). Às providências. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025569-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE OLIVEIRA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025569-84.2017.8.11.0041. AUTOR: 

RAFAEL DE OLIVEIRA LOPES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Posto isso, NOMEIO como 

perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, que pode ser encontrado no 

consultório localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida das Flores, n. 

843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 3025-3060 e 92237073, 

que deverá responder os quesitos formulados pelas partes. Na forma do 

art. 470, II do CPC, apresento o seguinte quesito a ser respondido pela 

expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) 

requerente, se é permanente, e se foi causada por acidente 

automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), 

salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em R$ 

1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial considerando a 

relevância econômica e a complexidade fática da demanda, bem como a 

condição financeira das partes e observando que a Requerida pugnou 

pela realização de pericia judicial, intime-a para efetuar o pagamento dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. O laudo deverá ser apresentado pelo perito no prazo 

de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos (CPC art. 477). 

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(CPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado da requerente para que entre 

em contato com sua cliente a fim de informar a data e hora da perícia, para 

que a mesma compareça no consultório do perito nomeado para ser 

avaliada. Defiro o levantamento de 50% dos honorários no início dos 

trabalhos periciais e o restante com a entrega do laudo. Após a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de julho de 2018. 

Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000952-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA FREITAS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000952-60.2017.8.11.0041. AUTOR: 

MARIA REGINA FREITAS DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que MARIA REGINA FREITAS 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 18.01.2016, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 4614883, 

4614884, 4614886, 4614888, 4614891, 4614893 . Devidamente citada (id. 

4924252 ), a parte ré apresentou contestação e documentos (ids. 

5611388, 5611389, 5611392, 5611396, 5611394, 5611406, 5611404, 

5611403, 5611400, 5611398, 5611397 ), arguindo preliminarmente: I – Da 

Alteração do Polo Passivo; II –Pedido Administrativo Prévio; III – Principio da 

Causalidade e a Sucumbência Autoral. No mérito, rebateu os pedidos da 

inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação id. 7226755 . Nomeado perito 

judicial para realização da perícia médica no segurado, na central de 

conciliação e mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado ao id. 

8811829 . A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 

11487827 . A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 

8821590 . É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 
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ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em 

síntese, que falta a parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação, já que esta não lhe procurou para receber o 

pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de interesse de 

agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no 

caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Além do mais, é 

entendimento pacífico que a escolha do foro para o ajuizamento da ação 

de cobrança de seguro DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, 

local do acidente, ou onde o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar de Ausência de Interesse de Agir. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE 

E SUCUMBÊNCIA AUTORAL. Se restou decidido, no plano da ação judicial, 

que uma das partes não tem juridicamente razão, considera-se que esta 

parte deu causa à demanda, dando causa, por conseguinte, a todos os 

custos inerentes a esta demanda. Em virtude desta relação de 

causalidade entre a conduta do sucumbente e a existência da ação 

judicial, àquele impõe-se o dever de suportar os custos legalmente 

inerentes à existência da ação, dentre os quais se inclui a figura dos 

honorários sucumbenciais. Há, por assim dizer, uma relação de 

causalidade entre o vencido e honorários sucumbenciais. Em acréscimo, 

deverá a parte sucumbente, também, arcar com a chamada verba 

honorária sucumbencial, a ser fixada pelo juízo conforme os parâmetros 

estabelecidos nos arts. 85 e seguintes do CPC/15. Predito art. 85, aliás, 

trata frontalmente do princípio da sucumbência, fazendo-o da seguinte 

forma: “Artigo 85 — A sentença condenará o vencido a pagar honorários 

ao advogado do vencedor.”. Dessa forma, Rejeito a preliminar. Superadas 

as preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

4614891), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, 

deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o 

pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade 

permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os 

documentos acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. 

Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de 

Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, 

já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a 

autora se encontra acometido por invalidez permanente decorrente de 

acidente de trânsito (id. 8811829). 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 18.01.2016, 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 
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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.” Neste diapasão, quanto à discordância da 

parte autora sobre a pericia realizada na Central de Conciliação da Capital, 

a mesma não colaciona aos autos, elementos que descaracterizem o 

laudo médico apresentado pelo nobre expert, verifico que não se justifica 

a realização de nova pericia, apenas porque o litigante discorda das 

conclusões do perito, vez que o laudo realizado em mutirão de conciliação, 

não lhe retira a força probatória da lesão sofrida por quem pleiteia 

indenização do DPVAT, pois os médicos peritos que participam do mutirão 

são os indicados pelos magistrados, e qualificados para esse tipo de 

serviço. Sobre o assunto nossos tribunais já possuem entendimento: 

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – 

REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – IMPOSSIBILIDADE – PERICIA 

REALIZADA EM MULTIRÃO – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. “Se a perícia feita no mutirão do Dpvat, não 

obstante desconsiderar os quesitos apresentados pelas partes, 

esclarecer a lesão incapacitante e o seu grau, não há razão para a 

real ização de nova prova técn ica. ”  (Apelação Cíve l 

1.0480.13.006128-0/001, Relator (a): Des.(a) Pedro Bernardes, 9ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/08/2015, publicação 01/09/2015) (Ap 

118775/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 

14/12/2016). No caso em tela, foi realizada perícia na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (id. 8811829), a qual afirma que: “(...) I) 

Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de 

acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ 

] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta afirmativa II) Descrever 

o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) 

encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO INFERIOR DIREITO (...) III) Há 

indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão MEMBRO INFERIOR DIREITO 25% LEVE [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda de um dos 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 (25%) a perda da parte requerente, 

terá essa o direito de 70% sobre 25%, perfazendo o total de 17,5% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - MEMBRO INFERIOR 

DIREITO: *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 de 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 (18.01.2016) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma 

prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, neste aspecto a 

natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 09 de julho de 2018. 

Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028997-74.2017.8.11.0041. AUTOR: 

PAULA KARINA DA SILVA BROSSI RÉU: JAMEL OMAR MOCHAMED 

KARAWI SENTENÇA. Trata-se de ação de despejo intentada, 

ordinariamente, por PAULA KARINA DA SILVA BROSSI em face de JAMEL 

OMAR MOCHAMED KARAWI, devidamente qualificados nos autos, 

pretendendo a procedência da ação para decretar a rescisão da locação 

e o despejo do locatário, bem como condená-lo ao pagamento dos 

aluguéis vencidos e encargos da locação, constantes na inicial. Com a 

inicial vieram os documentos de ids. 9922791, 9931767 e 9931782. 

Através da decisão de id. 10129709 foi deferida a gratuidade da justiça e 

determinada a citação do requerido. Devidamente citado em 16/10/2017 

(id. 10570459), o requerido deixou transcorrer o prazo para apresentação 

de defesa. É o necessário relato. Fundamento e Decido. Inicialmente, 

ressalto que passo ao julgamento antecipado do mérito, com fundamento 

no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, notadamente em razão 

da inércia das partes em especificar interesse na produção de provas. 

Outrossim, o julgamento antecipado da causa vertente não representa 

cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, 

evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído, 

homenageando-se, desse modo, a tão colimada celeridade processual. 

Necessário consignar que o Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele, 

portanto, deliberar sobre a necessidade da produção de outras provas. 

Com efeito, “Se a parte não requerer a produção de provas sobre 

determinados fatos relativos a direitos disponíveis, não lhe é lícito alegar 

cerceamento de defesa por julgamento antecipado” (STJ – 4ª Turma, 

Resp. 9.077 – RS, rel. Min. Sávio de Figueiredo, j. 25.2.92, não 

conheceram, v.u, DJU. 30-3-92, p. 3.992) “Não há como opor-se ao 

julgamento antecipado da lide se o recorrente limitou-se, em sua 

contestação, a formular defesa genérica contra a inicial, sem protestar, 

sequer, pela realização de provas especificamente” (STJ – 3ª Turma – 

Resp. 3.416 – RS, rel. Min. Waldemar Zveiter, j. 14.8.90, não conheceram, 

v.u., DJU 17-9-90, p. 9.509). “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. 

SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento 

antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das 

provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao 

magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que 

considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o 

acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do 

conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 

7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no 

AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 10/03/2015). “Nos termos do art. 330, I, do CPC, é 

possível ao magistrado conhecer diretamente do pedido, proferindo 

sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo 

de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em 

audiência.” (EDcl no REsp 815.567/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI 

CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 03/02/2015). Assim, 

com esteio nos ensinamentos jurisprudenciais firmados pelos Tribunais 

Superiores, diante das provas já produzidas nos autos passo ao 

julgamento antecipado da lide nessa oportunidade. A requerida citada 

pessoalmente e deixou de contestar o feito, ao que lhes decreto a revelia, 

sendo que a espécie não se enquadra em quaisquer das hipóteses do 

artigo 345 do Novo Código de Processo Civil, que afastam os seus efeitos, 

de modo que, deixado de oferecer defesa, vem à tona a presunção de 

veracidade dos fatos afirmados pela autora na petição inicial (NCPC – art. 

344). Não obstante a revelia possibilitar o julgamento conforme o estado 

do processo e gerar presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo 

autora, a presunção tem natureza relativa, sendo que de acordo com o 

artigo 371 do NCPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, 

independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão 

as razões da formação do convencimento. A documentação dos autos 

revela que existia entre as partes contrato escrito, no qual se encontra 

regulado o valor do aluguel cobrado (id. 9922791 – pág. 5/6). Ademais, 

cinge-se dos autos que as partes firmaram contrato de locação 

residencial, vindo à ré inadimplir com os alugueres mensais a partir de 

Abril de 2017 a Setembro de 2017, além de não cumprir os demais 

encargos decorrentes da relação, como IPTU, taxas de condomínio e 

demais taxas e, por ter a presente lide fundamento na ausência de 

pagamento de aluguel, o tratamento jurídico é encontrado no art. 62, da Lei 

n. 8.245, de 18 de outubro de 1991. O art. 23 da Lei do Inquilinato 

(8.245/1991) dispõe: “Art. 23. O locatário é obrigado a: I – pagar 

pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou 

contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o 

sexto dia útil do mês seguinte vencido, no imóvel locado, quando outro 

local não tiver sido indicado no contrato;” A falta de pagamento dos 

aluguéis autoriza, inclusive, a rescisão da avença (art. 9º, inc. III, da Lei nº 

8.245/1991): “A locação também poderá ser desfeita: [...] III – em 

decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos; De tal 

arte, a cessação do pagamento do aluguel pelo réu autoriza o acolhimento 

da pretensão de cobrança dos débitos existentes. Importante registrar que 

o requerido, pessoalmente citado não apresentou contestação válida nos 

autos, deixando de comprovar o pagamento dos aluguéis e encargos ora 

cobrados, ensejando a rescisão do contrato de locação, conforme dispõe 

o artigo 9º, inciso III, da Lei nº 8.245/91, pois a mora é causa suficiente 

para o despejo do locatário por falta de pagamento, nos termos do que 

consta no artigo 62, da Lei do Inquilinato. Desse modo, a autora faz jus ao 

recebimento dos alugueres vencidos a partir do mês de abril/2014, até a 

efetiva desocupação do imóvel. Anoto, ainda, que o valor do aluguel 

mensal a ser considerado no cálculo para o mês de Abril dever ser de 

R$2.100,00 e R$ 2.300,00 para os meses seguintes, conforme consta em 

id. 9922791 – pág. 5/6. Cumpre destacar que os valores em atraso devem 

ser atualizados com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - 

INPC e incidirá desde o vencimento de cada aluguel. Quanto aos juros 

moratórios, correta a incidência nas datas dos respectivos vencimentos, 

não havendo se falar em aplicação do artigo 405 do Código Civil para a 

hipótese. No caso, trata-se de mora de natureza ex re, cuja constituição 

se dá de pleno direito em decorrência do inadimplemento da obrigação, 

positiva e líquida, no seu termo, a teor do disposto no artigo 397 do Código 

Civil. Deverá incidir sobre o valor devido à multa de prevista na Cláusula 

Quinta do contrato de locação, correspondente a 2% sobre o valor devido 

e juros mensais de 1%. No entanto, não será aplicada a multa 

compensatória prevista na Cláusula Décima Terceira vez que foi possível 

depreender dos autos a cumulação indevida da multa da cláusula penal 

compensatória (inadimplemento total) com a exigibilidade do cumprimento 

ou desempenho da obrigação principal. A respeito da cláusula penal, 

Flávio Tartuce leciona que: A cláusula penal pode ser conceituada como 

sendo a penalidade, de natureza civil, imposta pela inexecução parcial ou 

total de um dever patrimonial assumido. Pela sua previsão no Código Civil, 

sua concepção está relacionada e é estudada como tema condizente ao 

inadimplemento obrigacional, entre os arts. 408 a 416. A cláusula penal é 

pactuada pelas partes no caso de violação da obrigação, mantendo 

relação direta com o princípio da autonomia privada, motivo pelo qual é 

também denominada multa contratual ou pena convencional. Trata-se de 

uma obrigação acessória que visa a garantir o cumprimento da obrigação 

principal, bem como fixar, antecipadamente, o valor das perdas e danos 

em caso de descumprimento. Por ser acessória, aplica-se o princípio pelo 

qual a obrigação acessória deve seguir a principal (princípio da gravitação 

jurídica), fazendo com que no caso de nulidade do contrato principal a 

multa também seja declarada nula. De acordo com a melhor doutrina, a 

cláusula penal tem basicamente duas funções. Primeiramente, a multa 

funciona como uma coerção, para intimidar o devedor a cumprir a 

obrigação principal, sob pena de ter que arcar com essa obrigação 

acessória (meio de coerção, com caráter punitivo). Além disso, tem 

função de ressarcimento, prefixando as perdas e danos no caso de 

inadimplemento absoluto da obrigação (caráter de estimação). (...) A multa 

admite uma classificação de acordo com aquilo com que mantém relação. 

No caso de mora ou inadimplemento parcial, é denominada multa moratória 

enquanto no caso de inexecução total obrigacional, é denominada multa 
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compensatória, conforme o art. 409 do CC. Na esteira da melhor doutrina e 

jurisprudência, apenas a multa compensatória tem a função de antecipar 

as perdas e danos. Conforme se extrai de julgamento do Superior Tribunal 

de Justiça, “enquanto a cláusula penal compensatória funciona como 

prefixação das perdas e danos, a cláusula penal moratória, cominação 

contratual de uma multa para o caso de mora, serve apenas como punição 

pelo retardamento no cumprimento da obrigação. A cláusula penal 

moratória, portanto, não compensa o inadimplemento, nem substitui o 

adimplemento, não interferindo na responsabilidade civil correlata, que é 

decorrência natural da prática de ato lesivo ao interesse ou direito de 

outrem. Assim, não há óbice a que se exija a cláusula penal moratória 

juntamente com o valor referente aos lucros cessantes” (STJ, REsp 

1.355.554/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 06.12.2012, publicado no seu 

Informativo n. 513). (...) Pelo art. 411 do CC: “Quando se estipular a 

cláusula penal para o caso de mora, ou em segurança especial de outra 

cláusula determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da 

pena cominada, juntamente com o desempenho da obrigação principal”. 

Por tal comando, no caso de multa moratória, haverá uma faculdade 

cumulativa ou conjuntiva a favor do credor: exigir a multa e (+) a obrigação 

principal. Mas, no caso de multa compensatória, esta se converterá em 

alternativa a benefício do credor, que poderá exigir a cláusula penal ou as 

perdas e danos, havendo uma faculdade disjuntiva (art. 410 do CC). 

Esquematizando: Multa moratória = obrigação principal + multa; Multa 

compensatória = obrigação principal ou multa. Nesse sentido, a 

jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO 

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. 

CLÁUSULA PENAL. NATUREZA COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO COM 

PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É 

inviável a cumulação da multa compensatória com o cumprimento da 

obrigação principal, uma vez que se trata de uma faculdade disjuntiva, 

podendo o credor exigir a cláusula penal ou as perdas e danos, mas não 

ambas, conforme o art. [410] do Código Civil. 2. A jurisprudência desta 

Corte de Justiça tem admitido tal cumulação somente quando a cláusula 

penal tiver natureza moratória, e não compensatória (REsp 1.355.554/RJ, 

Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 4/2/2013), o que, no 

entanto, não se verifica na hipótese dos autos. 3. Agravo interno a que se 

nega provimento. (STJ, AgRg no Ag 741.776/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, 

Quarta Turma, j. 7/11/2013, p. DJe 11/12/2013). Com relação ao 

adimplemento das contas de água, luz e IPTU, constata-se do Contrato de 

Locação (id 9922791 – pág. 5/6) que tais encargos ficaram sob a 

responsabilidade do requerido. Posto isso, com fundamento no artigo 487, 

I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado por PAULA KARINA DA SILVA BROSSI em face de JAMEL 

OMAR MOCHAMED KARAWI, para declarar rescindida a locação e, por 

conseguinte decreto o despejo definitivo. Desnecessário a fixação de 

prazo para desocupação voluntária ou a expedição de mandado de 

despejo forçado (art. 65, da Lei n° 8.245/91), pois o imóvel já foi restituído 

à autora. Condeno o requerido ao pagamento dos aluguéis vencidos e não 

pagos referente ao mês de Abril/2017, até a efetiva desocupação do 

imóvel 28/09/2017, considerando o valor mensal, de R$ 2.100,00 para o 

mês de Abril e R$ 2.300,00 para os meses subsequentes, a serem 

corrigidos pelo INPC, a partir do vencimento de cada aluguel, com juros 

moratórios de um por cento (1%) ao mês, a partir do vencimento de cada 

parcela e ainda, multa contratual constante da cláusula Quinta. Condeno 

ainda o requerido ao pagamento do IPTU e taxas condominiais (cláusula 

quarta), no valor de R$ 17.900,38 (dezessete mil e novecentos reais e 

trinta e oito centavos) a ser corrigido pelo INPC, a partir do vencimento, 

com juros moratórios de um por cento (1%) ao mês, a partir do vencimento 

de cada parcela. Por fim, condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito atualizado, com fundamento no artigo 85, § 

2º do Novo Código de Processo Civil. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, 

inexistindo pedido de cumprimento de sentença, arquive-se, 

observando-se o disposto no art. 611 da CNGC. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023688-09.2016.8.11.0041. AUTOR: 

GILDETE DE SOUZA E SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que GILDETE DE SOUZA E SILVA move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 06.11.2016, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 4517335, 4517340, 4517345 . Devidamente citada (id. 

4881103 ), a parte ré apresentou contestação e documentos (ids. 

5578590, 5578632, 5578628, 5578627, 5578625, 5578622, 5578617, 

5578614, 5578613, 5578610, 5578607 ), arguindo preliminarmente: I – Da 

Alteração do Polo Passivo; II –Pedido Administrativo Prévio; III – Principio da 

Causalidade e a Sucumbência Autoral. No mérito, rebateu os pedidos da 

inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação id. 6682686 . Nomeado perito 

judicial para realização da perícia médica no segurado, na central de 

conciliação e mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado ao id. 

5838152 . A parte autora não manifestou-se acerca do laudo pericial. A 

parte requerida n manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 6852302 . 

É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em 

síntese, que falta a parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação, já que esta não lhe procurou para receber o 

pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de interesse de 

agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no 

caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 
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SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Além do mais, é 

entendimento pacífico que a escolha do foro para o ajuizamento da ação 

de cobrança de seguro DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, 

local do acidente, ou onde o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar de Ausência de Interesse de Agir. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE 

E SUCUMBÊNCIA AUTORAL. Se restou decidido, no plano da ação judicial, 

que uma das partes não tem juridicamente razão, considera-se que esta 

parte deu causa à demanda, dando causa, por conseguinte, a todos os 

custos inerentes a esta demanda. Em virtude desta relação de 

causalidade entre a conduta do sucumbente e a existência da ação 

judicial, àquele impõe-se o dever de suportar os custos legalmente 

inerentes à existência da ação, dentre os quais se inclui a figura dos 

honorários sucumbenciais. Há, por assim dizer, uma relação de 

causalidade entre o vencido e honorários sucumbenciais. Em acréscimo, 

deverá a parte sucumbente, também, arcar com a chamada verba 

honorária sucumbencial, a ser fixada pelo juízo conforme os parâmetros 

estabelecidos nos arts. 85 e seguintes do CPC/15. Predito art. 85, aliás, 

trata frontalmente do princípio da sucumbência, fazendo-o da seguinte 

forma: “Artigo 85 — A sentença condenará o vencido a pagar honorários 

ao advogado do vencedor.”. Dessa forma, Rejeito a preliminar. Superadas 

as preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. No que tange ao pedido de 

expedição de oficio para POLITEC, a fim de verificar a veracidade do RG, 

desde já INDEFIRO, haja vista a alegação de que o ano da data de 

expedição do devido documento se encontra abreviado, não prospera, 

pois de nada interfere na veracidade de tal documento. A Lei nº 6.194/74 

que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 4517345), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 5838152). 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 06.11.2016, 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, 
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subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 5838152), 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 E 

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 PÉ ESQUERDO 50% MÉDIA 2º Lesão MÃO 

ESQUERDA 50% MÉDIA [...]” Dessa forma, a invalidez permanente da 

autora decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Lesão 1 - Havendo 

perda de um dos pés terá a vítima direito a 50% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, média (50%) a perda da parte requerente, terá essa o direito 

de 50% sobre 50%, perfazendo o total de 25% de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Lesão 2 - Havendo perda de um 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 (50%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 70% sobre 50%, perfazendo o total de 

35% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: Lesão 1 - PÉ 

ESQUERDO: *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 Lesão 2 - MÃO EQUERDA: 

*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 Lesão 1 + Lesão 2 = R$ 8.100,00 No tocante a 

correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do 

c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 8.100,00 (oito mil e 

cem reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (06.11.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por 

cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do 

CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 09 de julho de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023154-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JASON JOSE DO ESPIRITO SANTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023154-65.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JASON JOSE DO ESPIRITO SANTO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. A parte devedora compareceu 

aos autos informando o cumprimento da condenação. A parte credora 

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

seu levantamento (id. 13980673). É o relatório. Decido. Verifica-se dos 

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

Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

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

requerido (id. 13980673 pág. 01), o qual possui poderes para receber e 

dar quitação, consoante a procuração de (id. 4485222 pág. 01), devendo 
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ser observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do 

Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte redação: 

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso. § 1º O 

levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos 

autos à conclusão para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá 

restar devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o 

transcurso dos prazos estabelecidos no referido comando normativo. Com 

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

remetendo-se os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009199-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSMAILTON JESUS SANTOS 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)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009199-30.2017.8.11.0041. AUTOR: 

JOSMAILTON JESUS SANTOS DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JOSMAILTON JESUS 

SANTOS 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 27.01.2017, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 

5765739, 5765740, 5765741 . Devidamente citada (id. 5871961 ), a parte 

ré apresentou contestação e documentos (ids. 8113546, 8113548 , 

8113560, 8113556, 8113562, 8113564, 8113568, 8113570, 8113573, 

8113574, 8113579 ), arguindo preliminarmente: I – Da Alteração do Polo 

Passivo; II – Da Irregularidade de Representação; III - Do Requerimento 

Perante a Porto Seguro; IV – Pedido Administrativo Prévio; V – Principio da 

Causalidade e a Sucumbência Autoral; VI – Comprovante de Residência 

em Nome de Terceiro. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo 

a total improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação id. 8241922 . Nomeado perito judicial para realização da 

perícia médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta 

capital, o laudo pericial foi juntado ao id. 7872720 . A parte autora 

manifestou-se acerca do laudo pericial id. 8750159 . A parte requerida 

manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 8842839 . É o relatório. 

Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA 

DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. Vislumbra-se dos 

autos que a procuração fora assinada a rogo, com a presença de duas 

testemunhas, haja vista a lesão alvo de discussão da demanda 

impossibilitar o autor em assinar a devida procuração. Desta feita, 

INDEFIRO a preliminar suscitada. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

PERANTE A PORTO SEGUROS. Alega a seguradora ré, em síntese, que o 

documento acostado nos autos é precário para comprovar o requerimento 

na esfera administrativa, falta à parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação. Não assiste razão a parte demandada, 

pois, conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando 

o pedido inicial é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no 

caso em tela. “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O 

prévio requerimento administrativo não é requisito essencial para pleitear 

judicialmente indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, 

DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). 

Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - 

SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Requerimento Administrativo. DA NECESSIDADE 

DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

ademais, principalmente quando o pedido inicial é contestado no mérito 

pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029211/7/2018 Página 73 de 580



ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Além do mais, é entendimento pacífico que a escolha 

do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro DPVAT 

deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde o réu 

possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA 

AUTORAL. Se restou decidido, no plano da ação judicial, que uma das 

partes não tem juridicamente razão, considera-se que esta parte deu 

causa à demanda, dando causa, por conseguinte, a todos os custos 

inerentes a esta demanda. Em virtude desta relação de causalidade entre 

a conduta do sucumbente e a existência da ação judicial, àquele impõe-se 

o dever de suportar os custos legalmente inerentes à existência da ação, 

dentre os quais se inclui a figura dos honorários sucumbenciais. Há, por 

assim dizer, uma relação de causalidade entre o vencido e honorários 

sucumbenciais. Em acréscimo, deverá a parte sucumbente, também, arcar 

com a chamada verba honorária sucumbencial, a ser fixada pelo juízo 

conforme os parâmetros estabelecidos nos arts. 85 e seguintes do 

CPC/15. Predito art. 85, aliás, trata frontalmente do princípio da 

sucumbência, fazendo-o da seguinte forma: “Artigo 85 — A sentença 

condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.”. 

Dessa forma, Rejeito a preliminar. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM 

NOME DE TERCEIRO. Quanto à questão de ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento valido e regular do processo, em 

virtude da juntada de comprovante de residência em nome de terceiro, o 

artigo 319 do CPC, ao elencar os requisitos da petição inicial, traz a 

determinação de que seja indicado o endereço das partes, o que foi 

devidamente observado. O artigo 320[1], por sua vez, determina a 

apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

não sendo o comprovante de endereço um documento obrigatório, pois já 

é suficiente a indicação da residência efetuada na petição inicial. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO 

DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. 

Desnecessária, na espécie, a determinação de juntada de comprovante de 

residência e RG para o processamento da inicial. Precedentes desta 

Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 

14/05/2014. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja 

obrigatória a comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de 

pedir, é desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante 

de endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

5765740), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, 

deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o 

pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade 

permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os 

documentos acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. 

Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de 

Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, 

já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a 

autora se encontra acometido por invalidez permanente decorrente de 

acidente de trânsito (id. 7872720). 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 27.01.2017, 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 
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de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 7872720), 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 da autora decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda de um dos membros superiores 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 (75%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 70% sobre 75%, perfazendo o total de 

52,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. 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 *75% sobre 

R$ 9.450,00 = R$ 7.087,50 Total: R$ 7.087,50 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 7.087,50 (sete mil e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (27.01.2017) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba 

honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 10 de 

julho de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006838-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA NAIANE GONCALVES COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006838-40.2017.8.11.0041. AUTOR: 

FRANCISCA NAIANE GONCALVES COSTA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que FRANCISCA NAIANE 

GONÇALVES COSTA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 30.12.2016, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 
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pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 

5070146, 5070151, 5070206 . Devidamente citada (id. 5790423 ), a parte 

ré apresentou contestação e documentos (id. 7327023 ), arguindo 

preliminarmente: I – Da Inclusão da Seguradora Lider no Polo Passivo; II – 

Da ausência de Comprovação de Entrega da Documentação; III – Da 

Ausência de Requerimento Administrativo; IV – Ausência do Laudo do IML. 

No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência 

da ação. A parte autora apresentou impugnação à contestação id. 

8137486 . Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no 

segurado, o laudo pericial foi juntado ao id. 7990691 . A parte autora 

manifestou-se acerca do laudo pericial id. 8137677 . A parte requerida 

manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 9040784 . É o relatório. 

Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER NO 

POLO PASSIVO. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por 

força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo 

este o responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer 

delas pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da 

indenização, sendo evidente que os valores pagos são compensados 

entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora 

Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, providência que 

apenas iria retardar, de modo injustificado, o encaminhamento do feito, já 

que a Seguradora Líder deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, 

sabe-se que, por força de lei (o que não pode ser alterado por simples 

resolução do CNSP, no caso a de nº 154/2006), as companhias 

seguradoras formam um consórcio, sendo cada uma delas responsável 

pelo pagamento da indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que 

esta providência foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, 

considerando que, normalmente, os beneficiários são pessoas 

hipossuficientes tanto do ponto de vista econômico, quando do ponto de 

vista do assessoramento técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a 

alteração do polo passivo da ação. DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO. Alega à seguradora ré, em síntese, que 

o autor não comprovou a juntada de documentos mínimos necessários à 

regulação do sinistro administrativo, falta à parte autora interesse 

processual necessário a propositura da ação. Não assiste razão a parte 

demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, ademais, 

principalmente quando o pedido inicial é contestado no mérito pela 

seguradora, o que ocorreu no caso em tela. “APELAÇÃO - COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar. DA AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. Alega a seguradora ré, em síntese, 

que falta a parte autora interesse processual necessário à propositura da 

ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Além do mais, é 

entendimento pacífico que a escolha do foro para o ajuizamento da ação 

de cobrança de seguro DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, 

local do acidente, ou onde o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar. DA AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML. A dicção do art. 5º, § 5º da 

Lei 6.194/74, estabelece requisitos para solicitação da indenização 

securitária na via administrativa, deduzindo a pretensão em juízo, 

mormente eventual dificuldade na obtenção do documento previsto no 

referido dispositivo, tal requisito poderá ser satisfeito mediante realização 

da competente perícia médica, objeto da dilação probatória solicitada pelas 

partes. Portanto, REJEITO a preliminar de ausência de laudo do IML. 

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

5070206), 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 
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Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, 

já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a 

autora se encontra acometido por invalidez permanente decorrente de 

acidente de trânsito (id. 7990691). Ao que tange a alegação de litigância 

de má-fé levantada pela parte autora, verifico que a mesma não merece 

guarida, isto porque, as preliminares arguidas pela seguradora já foram 

rejeitadas. Observa-se também que o seguro obrigatório DPVAT 

consubstancia demanda de massa, impondo as seguradoras uma 

padronização em suas manifestações. Assim, não se caracteriza como 

litigância de má-fé a utilização dos recursos previstos em lei, merecendo 

ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte em obstar o normal 

trâmite do processo e a ocorrência de prejuízo que a parte contrária haja 

suportado em decorrência dessa atitude. 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 30.12.2016, 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 disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 7990691), 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 
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cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão MÃO ESQUERDA 25% LEVE [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda de 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 (25%) a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 70% sobre 25%, perfazendo o total de 17,5% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: - MÃO ESQUERDA: *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 de 

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 (30.12.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por 

cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do 

CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. No que tange os honorários periciais, intime-se a 

requerida para efetuar o pagamento conforme decisão de id. 8290829, 

após expeça-se o respectivo alvará ao perito judicial. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 10 de julho de 2018. 

Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006267-69.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

PAULO HENRIQUE MIRANDA ROSA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. A parte devedora compareceu 

aos autos informando o cumprimento da condenação. A parte credora 

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

seu levantamento (id. 14058500). É o relatório. Decido. Verifica-se dos 

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

Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

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

requerido (id. 14058500 pág. 01), o qual possui poderes para receber e 

dar quitação, consoante a procuração de (id. 5016671 pág. 01), devendo 

ser observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do 

Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte redação: 

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso. § 1º O 

levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos 

autos à conclusão para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá 

restar devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o 

transcurso dos prazos estabelecidos no referido comando normativo. Com 

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

remetendo-se os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002498-53.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOAO BATISTA ROSA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JOÃO BATISTA 

ROSA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

03.06.2015, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos de ids. 4720448, 4720453, 4720463, 4720475, 

4720482 . Devidamente citada (id. 5874999 ), a parte ré apresentou 

contestação e documentos (ids. 7310152, 7310155, 7310156, 7310161, 

7310164, 7310166, 7310167, 7310168, 7310171, 7310176 ), arguindo 

preliminarmente: I – Da Alteração do Polo Passivo; II – Satisfação da 

Indenização em Esfera Administrativa; III – Ausência de Documentos 

Essenciais à Regulação do Sinistro; IV – Comprovante de Residência em 

Nome de Terceiro. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a 

total improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação id. 8238070 . Nomeado perito judicial para realização da 

perícia médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta 

capital, o laudo pericial foi juntado ao id. 7365438 . A parte autora não 

manifestou-se acerca do laudo pericial, conforme atesta certidão de id. 

9294431 . A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 

8846865 . É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 
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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. SATISFAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM ESFERA ADMINISTRATIVA. Não 

há que se falar em falta de interesse de agir, em razão de estar 

consolidado o entendimento de que o recibo de quitação passado de 

forma geral, mas relativo à obtenção de parte do direito legalmente 

assegurado. Assim não traduz renúncia a este direito e, muito menos, 

extinção da obrigação. Comprovada a invalidez, decorrente do acidente, a 

indenização deve ser proporcional ao grau da lesão, descontado o valor 

recebido administrativamente. Dessa forma, REJEITO a preliminar. 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS A REGULAÇÃO DO SINISTRO. 

Assevera a parte demandada que “[...] EMBORA NÃO ELENCADOS NO 

ROL DOS DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO DPVAT, A APRESENTAÇÃO DE CÓPIAS DO 

DOCUMENTO DE CADASTRO NO REGISTRO GERAL DE PESSOAS FÍSICAS 

(RG) E DO CADASTRO DE PESOAS FÍSICAS (CPF), É DE SUMA 

IMPORTÂNCIA PARA A SEGURADORA REQUERIDA, QUE NECESSITA 

DESSES DOCUMENTOS PARA PROCEDER À REGULAÇÃO DO SINISTRO 

[...]. Da análise acurada dos autos constata-se que referidos documentos 

foram juntados pela requerida no Dossiê administrativo, apresentado ao id. 

7310176. Ademais, os números da cédula de identidade e do cadastro de 

pessoas físicas do demandante foram informados na exordial de id. 

4720420 . Portanto, REJEITO a preliminar. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 

EM NOME DE TERCEIRO. Quanto à questão de ausência de pressuposto 

de constituição e de desenvolvimento valido e regular do processo, em 

virtude da juntada de comprovante de residência em nome de terceiro, o 

artigo 319 do CPC, ao elencar os requisitos da petição inicial, traz a 

determinação de que seja indicado o endereço das partes, o que foi 

devidamente observado. O artigo 320[1], por sua vez, determina a 

apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

não sendo o comprovante de endereço um documento obrigatório, pois já 

é suficiente a indicação da residência efetuada na petição inicial. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO 

DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. 

Desnecessária, na espécie, a determinação de juntada de comprovante de 

residência e RG para o processamento da inicial. Precedentes desta 

Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 

14/05/2014. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja 

obrigatória a comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de 

pedir, é desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante 

de endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. Ademais, a alegação de litigância 

de má fé, apresentada pela seguradora não merece prosperar, isto 

porque, a parte autora através de emenda a inicial, juntou aos autos 

espelho administrativo, demonstrando assim que já havia recebido valor 

administrativamente, conforme se denota do id. 5472092 A Lei nº 6.194/74 

que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 4720475), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 7365438). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 13.06.2015, 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 
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os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 7365438), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO INFERIOR 

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 MEMBRO INFERIOR ESQUERDO 50% MÉDIA [...]” 

Dessa forma, a invalidez permanente da autora decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda de um dos membros inferiores terá a vítima 

direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 70% sobre 50%, perfazendo o total de 

35% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO: *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 Verifica-se dos autos que a 

requerente recebeu administrativamente o valor de R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), valor este que 

deve ser deduzido do montante de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais), totalizando ao final R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete 

reais e cinquenta centavos). 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$ 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 (13.06.2015) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das 

custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% 

(dez por cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 

85, § 2°, do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 10 de julho de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018935-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN THOMAS MORAES ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018935-72.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

WILLIAN THOMAS MORAES ROSA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. A parte devedora em petição 

conjunta com a credora compareceu aos autos (id. 14037154 pág. 01/03, 

14037162 e 14037165), informando que foi entabulado acordo com a 

devedora, o comprovante de depósito do montante acordado foi juntado 

aos autos nos (ids. 14037167, 14037171, 14037177 e 14037181). É o 

relatório. Decido. O acordo preenche os requisitos legais. Assim, 

HOMOLOGO o acordo firmado para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante 

desta decisão, extinguindo o presente cumprimento de sentença nos 

termos do art. 487, III, “b” e 924 II ambos do CPC. Custas e honorários na 

forma pactuada. Expeça-se o competente alvará, conforme requerido (id. 

14037154 pág. 02), o qual possui poderes para receber e dar quitação, 

consoante a procuração de (id. 6112653 pág. 01) e substabelecimento (id. 

13961725), devendo ser observado o disposto no art. 1º e seu respectivo 

parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a 

seguinte redação: “Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que 

deferem pedido de levantamento de depósito condicionam-se 

necessariamente à intimação da parte contrária para, querendo, 

apresentar impugnação ou recurso. § 1º O levantamento somente poderá 

ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo para 

recurso.” Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para 

assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente 

certificado nos autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos 

estabelecidos no referido comando normativo. Com o trânsito em julgado, 

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

arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1029522-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO MATTOS MEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029522-56.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SANDRO MATTOS MEIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. A parte devedora compareceu aos autos 

informando o cumprimento da condenação. A parte credora manifestou a 

sua concordância com o valor do depositado, requerendo o seu 

levantamento (id. 14016313). É o relatório. Decido. Verifica-se dos autos 

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

isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

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

14016313 pág. 01), o qual possui poderes para receber e dar quitação, 

consoante a procuração de (id. 10003185 pág. 01), devendo ser 

observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento 

n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte redação: “Art. 1º As 

decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso. § 1º O 

levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos 

autos à conclusão para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá 

restar devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o 

transcurso dos prazos estabelecidos no referido comando normativo. Com 

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

remetendo-se os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024925-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON LIMA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024925-44.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MILTON LIMA DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. A parte devedora compareceu aos autos 

informando o cumprimento da condenação. A parte credora manifestou a 

sua concordância com o valor do depositado, requerendo o seu 

levantamento (id. 14011922). É o relatório. Decido. Verifica-se dos autos 

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

isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

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

14011922 pág. 01), o qual possui poderes para receber e dar quitação, 

consoante a procuração de (id. 9418996 pág. 01), devendo ser 

observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento 

n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte redação: “Art. 1º As 

decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso. § 1º O 

levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos 

autos à conclusão para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá 

restar devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o 

transcurso dos prazos estabelecidos no referido comando normativo. Com 

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

remetendo-se os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013287-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (EXEQUENTE)

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludmilla de Moura Bouret OAB - MT0008476A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANE MARCELA DA COSTA TABORELLI SILVA (EXECUTADO)

PERY TABORELLI SILVA NETO (EXECUTADO)

MARIANNA PERNE TIBALDI E SILVA (EXECUTADO)

ELIANE SOARES CARVALHO DA COSTA (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036727-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO OLIVEIRA GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036727-39.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

AMARILDO OLIVEIRA GUIMARAES EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Manifeste-se a parte autora acerca do 

depósito voluntário da condenação de id. 13402738, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de julho 

de 2018 Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012002-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO SABOR REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO AUDE OAB - MT0004667A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012002-49.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

NOVO SABOR REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME EXECUTADO: 

ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

POR QUANTIA CERTA ajuizada por NOVO SABOR REFEIÇÕES 

COLETIVAS LTDA – ME, em desfavor de ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES 

LTDA. Em manifestação de Id. 13299199 a autora pugnou pelo 

parcelamento das custas processuais. Decido A respeito do pedido de 

parcelamento das custas processuais do preparo, verifica-se a seguinte 

previsão contida Provimento n°41/2016, da Corregedoria Geral de Justiça 

do Mato Grosso, in verbis: Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a 

pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios, na forma da lei. (...) § 6° O juiz, atento às 

circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido 

de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante 

decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. § 7° O parcelamento poderá ser realizado em até seis 

parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a 

primeira após a decisão favorável do juiz. Diante disto, defiro o 

parcelamento das custas processuais e taxas judiciárias em 04 (quatro) 

parcelas mensais, conforme requerido. Recolha-se a primeira parcela no 

prazo de 15 dias (art. 290 do CPC). Após o recolhimento, cite-se a parte 

executada para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, contado da 

citação (CPC, art. 829), constando do mandado ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba essa 

que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue o 

pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, 

conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 03 de julho 2018. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021225-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON NEVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033707-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTYAN BARROS GOMES BEZERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034103-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEJENANY DA SILVA BARROS (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 as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033814-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036397-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERREIRA 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 as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016942-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN BARESI MATHEUS MARTINS QUEVEDO (AUTOR)
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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 as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031395-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DA SILVA LEMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022421-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUREO MAYCON DUARTE DE FARIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

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 as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033769-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEKSANDRO LIMA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034674-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADIR DAGHETTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038128-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARI GUSMAO DE LARA (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 as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033751-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VICENTE FERREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033963-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO FERREIRA 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 as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017628-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR OLIVEIRA SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1031861-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS SOUZA GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEOMAR FERREIRA SILVA OAB - MT15495/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016901-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SEBASTIAO DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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 juntar procuração, pois a conta 

indicada pertence a advogada não habilitada nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000585-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA POMPEU VILELA LOURENCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT0012432A (ADVOGADO)

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT0013831A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000585-02.2018.8.11.0041. AUTOR: 

NATHALIA POMPEU VILELA LOURENCO RÉU: IUNI EDUCACIONAL S/A. 

Tendo em vista o princípio da vedação da decisão surpresa, consagrado 

nos art. 9° e 10°, do CPC/2015, intime-se a parte autora para que se 

pronuncie a respeito da manifestação e documentos que informam o 

descumprimento da liminar (Id. 13802927, 13802952, 13802998 e 

13803022) no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cuiabá – MT, 09 de junho de 2018. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019668-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT0003662A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COLIDER DISTRIBUIDORA DE GAS E ALIMENTOS LTDA - EPP (RÉU)

ENEDINA PESSUTTI BARRINUEVO (RÉU)

CLAUDIO BARRINUEVO (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019668-04.2018.8.11.0041. AUTOR: 

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. RÉU: COLIDER DISTRIBUIDORA DE GAS E 

ALIMENTOS LTDA - EPP, CLAUDIO BARRINUEVO, ENEDINA PESSUTTI 

BARRINUEVO Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das custas processuais, 

sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 06 de julho de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007029-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAURI DE CAMPOS (EXECUTADO)

 

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 a distribuição da 

Carta Precatória expedida, comprovando o ato, em 20 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011982-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENER MONTEIRO - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA ALMEIDA DE SOUZA JERONIMO OAB - MT0009246A 

(ADVOGADO)

VIVIANE CRISTINE CALDAS OAB - MT0009826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COLOIADO EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

RAFAEL LUIZ BREDT EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019805-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA NUNES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUDA TAYSA PIMENTA MAIA OAB - MT18984/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO DIRCINO FARIA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019805-83.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JULIANA NUNES DE ARRUDA REQUERIDO: BENEDITO 

DIRCINO FARIA DE OLIVEIRA Intime-se a parte autora para que, em 15 

(quinze) dias, emende a petição inicial nos seguintes termos: i) Junto aos 

autos seus documentos pessoais e comprovante de residência; ii) Indique 

os endereços eletrônicos da autora e do réu (art. 319, II, do CPC); iii) 

Explique qual a relação entre os extratos de cota corrente do cliente 

“Gabriel Rodrigues Franco” (Id. 14010461, 14010454 e 14010447) e a 

presente ação; iv) Junte aos autos documentos que comprovem sua 

hipossuficiência financeira. Advirto ao autor que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do CPC). Em se tratando do item “iv”, o não atendimento da 

providência acarretará o indeferimento da gratuidade da justiça. Decorrido 

o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - 

MT, 09 de julho de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019976-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO FANTINEL PICOLLI (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019976-40.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CELSO ALVES PINHO RÉU: FERNANDO FANTINEL PICOLLI Intime-se a 

parte autora para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das 
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custas judiciais. Advirto ao exequente que o não atendimento de tais 

providências acarretará no cancelamento da distribuição (art. 290, do 

CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 09 de julho de 2018. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015476-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO ADUBO S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKELINE GARUZZI BARCELLOS OAB - ES18836 (ADVOGADO)

ROBERTA BORTOT CESAR OAB - SP258573 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGACIANO OLIVEIRA SAMPAIO FILHO (EXECUTADO)

COMERCIAL DE PRODUTOS VETERINARIOS ARENAPOLIS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

MARIA APARECIDA SANTOS SAMPAIO (EXECUTADO)

ROSINHA SANTOS CARVALHO (EXECUTADO)

ILDEU CARVALHO LIMA (EXECUTADO)

 

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 a distribuição da 

Carta Precatória expedida, comprovando o ato, em 20 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009996-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO POLIMENI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT0011167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

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 o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010715-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE MACEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1310025 Nr: 10852-50.2018.811.0041

 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: JOÃO BOSCO RIBEIRO DE MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MARTINS, DANILO BENEDITO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE REGINA DE PAULA 

ZANGARINI - OAB:OAB/MT 9612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Carvalho de 

Andrade Neto - OAB:49.148/SC, JOÃO VITOR ALMEIDA PRAEIRO 

ALVES - OAB:18439/O

 Apense-se aos autos sob o n.º 29321-18.2016.811.0041 - Cód. 1310025.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 392836 Nr: 28369-83.2009.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO LOTUFO GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL SERIAN OURIVES MATTI, 

RIBERTRANS TRANSPORTES RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA, RANDON 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELÍCIO ROSA VALARELLI 

JUNIOR - OAB:12.798-A, Juliana Machado Pereira - OAB:14656, 

MÁRCIA REGINA PEREIRA DA SILVA MAGALHÃES - OAB:12694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057/MT, VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA - OAB:11625

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THAYS OLIVEIRA 

DUPONT, para devolução dos autos nº 28369-83.2009.811.0041, 

Protocolo 392836, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1173731 Nr: 41645-40.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE JOSÉ MARCHIORETO

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

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1136201 Nr: 25690-66.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLORIS CLAY OLIVEIRA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASTELARIA DO NETINHO LANCHONETE E 

RESTAURANTE EIRELLI EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUBER EDUARDO DE 

ARRUDA CAMPOS - OAB:8890/MT

 Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada 

CLORIS CLAY OLIVEIRA DE MORAES em desfavor de PASTELARIA DO 

NETINHO LANCHONETE E RESTAURANTE EIRELLI EPP, ambos já 

qualificados nos autos.

No caso, vislumbro que as partes se compuseram amigavelmente nos 

autos.

Assim, diante do termo de acordo apresentado às fls. 48/51, 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, do Código de Processo 

Civil de 2015.

Custas pela requerida.
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Ante a desistência do prazo recursal, arquive-se o feito com as devidas 

baixas de estilo.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1118758 Nr: 18222-51.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRO CUIABA COM PAD E MAT LTDA

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

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MAGNO MORO SILVA 

- OAB:12.399-MT

 Em face dos efeitos infringentes, manifeste-se a parte autora acerca dos 

embargos de declaração formulado à fl.71, no prazo de 05 (cinco) dias, 

com fulcro no art. 1.023, §2º, do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 877530 Nr: 15138-13.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA PEDROSO ARIMOTO, KIYOSHI ARIMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARDEN E. F. TORTORELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:12945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARDEN ELVIS FERNANDES 

TORTORELLI - OAB:4313 MT

 Em face dos efeitos infringentes, manifeste-se a parte autora acerca dos 

embargos de declaração formulado às fls.290/292, no prazo de 05 (cinco) 

dias, com fulcro no art. 1.023, §2º, do CPC.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 822828 Nr: 28965-28.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TUANNY PAIM GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEISE MEURI MORAES - 

OAB:11783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão inicial, condenando a parte requerida ao pagamento da quantia 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ), ocorrido em 01/02/2009, e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do 

STJ).Considerando a sucumbência, condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 

85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.Transitada em julgado, arquive-se com as 

devidas baixas.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.”No mais, permanece 

inalterada a sentença vergastada.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1106711 Nr: 13280-73.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO ANTONIO CALHAO, ADRIANA REIS 

GABRIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD MB EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS S.A, MB ENGENHARIA SPE 018 S.A

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

OAB:9.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA - 

OAB:OAB/SP214.918, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:16.846-A, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7627-A

 Intime-se a parte ré para que se manifeste acerca da petição e 

documentos de fls. 308/318, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 747562 Nr: 44815-93.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CAMPOS SILVA, VGSDCG, ANICE VICELINA 

DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ITSUO SAITO, KATIA MINEKO MORI 

SAITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B, VALQUIRIA DE CARVALHO AZEVEDO - 

OAB:9359 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLÁUCIA MARIA DE 

CARVALHO - OAB:3733/MT

 Por meio da petição de fls. 189/190, as partes informam que houve a 

quitação do débito executado.

Assim, a extinção da execução é medida que se impõe.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO, o presente feito, com fundamento no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

 Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as devidas anotações 

e baixas de estilo.

Publique.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1292337 Nr: 5662-09.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ITSUO SAITO, KATIA MINEKO MORI 

SAITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLÁUCIA MARIA DE 

CARVALHO - OAB:3733/MT

 Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por ADRIANO 

DE AZEVEDO ARAÚJO em desfavor de EDUARDO ITSUO SAITO e KATIA 

MINEKO MORI SAITO.

Em seu pedido requesta para que os executados paguem os honorários 

de sucumbência.

Pois bem.

Em análise do pedido verifico que a via escolhida é inadequada para 

atender o pleito.

Em face do sincretismo processual marcante em nossa legislação 

processual a fase de cumprimento de sentença deve ser feita no bojo do 

processo principal e não em autos apartados.

Desta forma, a extinção do feito é medida que se impõe diante da 

inadmissibilidade da via eleita.

Ademais, em análise do feito principal consta que as partes formulado 

acordo.

Diante do exposto, indefiro o recebimento da petição inicial, julgando 

extinto o processo sem resolução de mérito com fulcro no art. 485, incs. I 

e VI, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios em face da 

ausência da angularização processual.
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Transitada em julgado a sentença e não havendo requerimento, 

arquivem-se os presentes autos.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 768914 Nr: 21844-80.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPREMO SERVIÇOS DE COBRANCA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE C. B. DE HARO - ME, COMPANHIA 

MUTUAL DE SEGUROS EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI BIANCHINI - 

OAB:14453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA DE SOUZA MORAIS - 

OAB:56.871/PR, JOÃO ALVES DE RESENDE JUNIOR - OAB:16275/MT, 

PAULO ANDRE ALVES DE RESENDE - OAB:32.791/PR, PEDRO ROBERTO 

ROMÃO - OAB:209.551/SP

 Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, mantendo incólume a 

decisão atacada.Por fim, Intimem-se as requeridas para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação formulado pela requerida às fls. 

540/580, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, §1º, do CPC).Após, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as nossas homenagens (art. 1.010, §3º, 

CPC/2015).Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1032763 Nr: 37969-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIOMAR CORRÊA ESTEVES

 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: FERNANDO MASSAHIRO ROSA 

SATO - OAB:245819, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT

 Intime-se a parte executada, por advogado, para efetuar o pagamento da 

dívida conforme pedido de fls. 486/490, devidamente atualizado, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 523, §1º, do CPC e penhora 

eletrônica de bens.

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).

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 788878 Nr: 42870-37.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILMAR ESTEVES DE FREITAS-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYBELLE GUEDES CAMPOS - 

OAB:246.662 SP, ODAIR DE MORAES JUNIOR - OAB:200488/SP

 Intime-se a parte executada, por advogado, para efetuar o pagamento da 

dívida conforme pedido de fls. 246/252, devidamente atualizado, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 523, §1º, do CPC e penhora 

eletrônica de bens.

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).

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 915040 Nr: 40186-71.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISEU ROBERTO DOS SANTOS BARBOSA, GIRLEY 

RODRIGUES BARBOSA

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

IMOBILIÁRIA CUIABÁ II SPE LTDA, GOLDEM GESTÃO DE NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE LIMA DE SOUZA - 

OAB:15924, LEILA MARIA DE ALMEIDA - OAB:9.235/MT, LINEIDE 

VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:15.488/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIETA MARINHO PIRES 

CEZARIO - OAB:14272, LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - OAB:2090/MT

 Intime-se a parte executada, por advogado, para efetuar o pagamento da 

dívida conforme pedido de fls. 178/180, devidamente atualizado, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 523, §1º, do CPC e penhora 

eletrônica de bens.

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).

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1073882 Nr: 57070-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIDE APARECIDA STRENG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:9172-B, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:OAB/MT 

6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, JOSE EDUARDO 

POLISEL GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT

 Intime-se a parte executada, por advogado, para efetuar o pagamento da 

dívida conforme pedido de fls. 232/233, devidamente atualizado, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 523, §1º, do CPC e penhora 

eletrônica de bens.

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).

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1085848 Nr: 4213-84.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIDE APARECIDA STRENG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:9172-B, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:OAB/MT 

6.197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, JOSE EDUARDO 

POLISEL GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT

 Intime-se a parte executada, por advogado, para efetuar o pagamento da 

dívida conforme pedido de fls. 216/218, devidamente atualizado, no prazo 
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de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 523, §1º, do CPC e penhora 

eletrônica de bens.

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).

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1136201 Nr: 25690-66.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLORIS CLAY OLIVEIRA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASTELARIA DO NETINHO LANCHONETE E 

RESTAURANTE EIRELLI EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUBER EDUARDO DE 

ARRUDA CAMPOS - OAB:8890/MT

 Intime-se a parte executada, por advogado, para efetuar o pagamento da 

dívida conforme pedido de fls. 63/64, devidamente atualizado, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação, nos termos do art. 523, §1º, do CPC e penhora eletrônica 

de bens.

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).

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1168975 Nr: 39689-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO LIMA DA CRUZ

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

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Intime-se a parte executada, por advogado, para efetuar o pagamento da 

dívida conforme pedido de fls. 159/161, devidamente atualizado, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 523, §1º, do CPC e penhora 

eletrônica de bens.

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).

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 894163 Nr: 26008-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATTIA BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NNEX MARKETING DIGITAL EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, RODRIGO DIRENE DE MORAES - OAB:13878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AMAURI BORGHI JÚNIOR 

- OAB:SP/277.279

 Intime-se a parte executada, por advogado, para efetuar o pagamento da 

dívida conforme pedido de fls. 209/210, devidamente atualizado, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 523, §1º, do CPC e penhora 

eletrônica de bens.

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).

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 867906 Nr: 7874-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAIRINE ELISA BOBATO SCHMITT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NNEX MARKETING DIGITAL EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14.360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE LEITE SAMPAIO - 

OAB:4.991/MT

 Intime-se a parte executada, por advogado, para efetuar o pagamento da 

dívida conforme pedido de fls. 184/188, devidamente atualizado, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 523, §1º, do CPC e penhora 

eletrônica de bens.

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).

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 405495 Nr: 36993-24.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMINDO LOPES FERREIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA CRISTINA FLORES 

CATALAN - OAB:4.076/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ARRUDA DE MOURA 

APOITIA - OAB:11896/MT, PAULO FERNANDO PIAGENTINI DE SOUZA - 

OAB:13930/MT, THIAGO RIBEIRO - OAB:13293/MT

 Intime-se a parte executada, por advogado, para efetuar o pagamento da 

dívida conforme pedido de fls. 1425/1426, devidamente atualizado, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do art. 523, §1º, do CPC e 

penhora eletrônica de bens.

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).

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 853934 Nr: 56548-85.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLENE DE LIMA SILVA, RODRIGO MARQUES DOS 

SANTOS CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO OURO E PRATA S.A ., INVEST 

SEGURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE PAULA DE PINHO 

- OAB:13.782-B, LINEIA FÁTIMA DA SILVA PINHO - OAB:OAB/MT 

15.909-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RODRIGUES CHAVES - 

OAB:55.925 RS, CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ - OAB:16006, 

DANIELA RIZZI BARUFALDI - OAB:55226/RS, JAIME BANDEIRA 

RODRIGUES - OAB:41.259/RS
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 O credor deve instruir o pedido com a memória discriminada do cálculo 

aritmético atualizado, nos termos do art. 513 e 798 b do CPC:

Diante disso, determino que a credora seja intimada para providenciar o 

cálculo, no prazo de 10 (dez) dias.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1312222 Nr: 11446-64.2018.811.0041

 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: FERNANDO ANTÔNIO CALHÃO, ADRIANA REIS 

GABRIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, BROOKFIELD 

CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., MB ENGENHARIA 

SPE 018 S.A

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

OAB:9.237/MT, EMILIA CARLOTA GONÇALVES VILELA - 

OAB:13206/MT, LUIZE CALVI MENEGASSI - OAB:13700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE 

o pedido de tutela de urgência, determinando que o requerido Banco 

Bradesco S.A, suspenda os descontos realizados na conta bancária do 

requerente, Fernando Antônio Calhão, referente ao contrato de 

financiamento nº. 882601-3, no prazo de 5 (cinco) dias.Para o caso de 

não cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho 

a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 

(vinte 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 4 de 

setembro de 2018, às 8h, 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).Cite-se a parte 

requerida para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, fazendo constar 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).Antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO a 

inversão do ônus da prova.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1309891 Nr: 10834-29.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIORGIO AGUIAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOR CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÕES E 

LIMPEZA LTDA, ENERGÉTICA ÁGUAS DA PEDRA S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIORGIO AGUIAR DA SILVA - 

OAB:14.600/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIORGIO AGUIAR DA SILVA - 

OAB:14.600/MT

 Cuida-se de execução provisória com fulcro no art. 520 do CPC.

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 

(quinze) 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, 

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-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1012029-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HERNANDES RODRIGUES MENESES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217/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: 1012029-32.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

PAULO HERNANDES RODRIGUES MENESES REQUERIDO: IUNI 

EDUCACIONAL S/A. A Constituição da República assegura, dentre os 

Direitos e Garantias Fundamentais que: “LXXIV - o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos;” O Código de Processo Civil, que estabelece normas para a 

concessão de assistência judiciária aos necessitados no art. 98, 

consigna: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei. No caso dos autos, elementos objetivos 

apresentados pela parte autora não permitem identificar uma situação de 

pobreza, que autorize reconhecer, de plano, uma situação econômica 

familiar que impossibilite o recolhimento do parco valor das custas. O 

requerente apresentou cópia de seu holerite do mês de abril/2018, onde 

consta o valor de seu subsídio mensal como sendo de R$ 26.112,72 (vinte 

e seis mil cento e doze reais e setenta e dois centavos), presumindo-se 

que o mesmo possui condições em pagar as custas processuais. Nessas 

circunstâncias, recomendável o indeferimento do benefício. A propósito, 

colaciono os seguintes julgados acerca do tema: - Alegação de 

hipossuficiência que possui presunção iuris tantum e não iure et de iure. - 

Magistrado que tem a faculdade de exigir da requerente a comprovação 

da hipossuficiência por este alegada. - Aplicação, ao caso, do verbete nº. 

39, da súmula desta corte estadual. - Verifica-se in casu que a recorrente 

não demonstrou a impossibilidade de arcar com as custas judiciais, sem 

prejuízo de seu sustento e de sua família. - De toda sorte, nada impede a 

reapreciação do pedido pelo magistrado desde que venham aos autos 

informações suficientes capazes de fazer prova da miserabilidade 

alegada. AGRAVO DE INSTRUMENTO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO, 

COM FULCRO NO ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC. (TJRJ - VIGÉSIMA 

SÉTIMA CÂMARA CÍVEL/CONSUMIDOR - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

0063184-71.2013.8.19.0000 - DESEMBARGADORA: TEREZA CRISTINA 

SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO – Data Julgamento : 19/12/2013). 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. 

DESATENDIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE COMPROVAÇÃO DA RENDA. 

PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. 

1. A declaração de pobreza exigida pelo art. 4° da Lei Federal n° 1.060/50 

goza tão somente de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser 

afastada por ausência de demonstrativos que a sustente, quando 

eventualmente exigidos, ou pela própria existência de elementos que 

afastem sua verossimilhança. 2. No caso dos autos, o desatendimento do 

comando judicial de demonstração da renda faz cair por terra a presunção 

de veracidade da declaração prestada, inclusive por ofensa ao dever de 

lealdade processual. 3. Inexiste exemplo de país democrático 

contemporâneo que assegure o acesso gratuito genérico dos cidadãos 

aos seus aparatos judiciários. A prestação jurisdicional é custeada, em 

praticamente todos os países, por quem dela utilize. “Aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”, diz a Constituição Federal em 

seu art. 5º, LXXIV, o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita. Tal orientação constitucional deve necessariamente influir sobre a 

correta exegese da legislação infraconstitucional, inclusive aquela que 

regula a assistência judiciária. A concessão irrestrita de A.J.G. a quem 

dela não é carente, necessariamente faz com que o custo do aparato 

judiciário estadual acabe sendo suportado integralmente por todos os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029211/7/2018 Página 89 de 580



contribuintes, inclusive os mais pobres e até miseráveis, pois todos pagam 

no mínimo o ICMS que incide inclusive sobre os mais elementares itens 

necessários à sobrevivência. Daí a razoabilidade da decisão judicial de 

primeiro grau que exigiu a comprovação da necessidade do benefício 

pleiteado. APELO DESPROVIDO, DE PLANO. (TJRS, 9ª Câmara Cível, 

Apelação Cível  nº 70056225550 2013/CÍVEL (n°  CNJ: 

0347182-45.2013.8.21.7000), rel Des. Eugenio Facchini Neto, julgado em 

15/10/2013). No caso dos autos, em que pese à afirmação do estado de 

insuficiência financeira, tenho que não restam evidenciadas as condições 

para a concessão da gratuidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

Justiça Gratuita. Ademais, intime-se a parte autora para querendo, no 

prazo de quinze (15) dias, comprovar o recolhimento das custas judiciais, 

sob pena de cancelamento da distribuição art. 290, do CPC/15. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 09 de julho de 2018. EMERSON LUIS PEREIRA 

CAJANGO Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013018-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS KENJI TANAKA OAB - MT20773/O (ADVOGADO)

GESSICA REGINA VIDOTTI MACHADO OAB - MT24539/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013018-38.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e 

indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência proposta 

por Lucas Rodrigues de Oliveira em desfavor de IUNI /Unic Educacional 

Ltda. (Unic Cuiabá), aduzindo, em síntese, que iniciou curso de medicina 

junto a ré no primeiro semestre de 2015 e que desde o início é beneficiário 

de 100% do Programa de Financiamentos do FIES. Relata que sem 

qualquer justificativa a ré reduziu unilateralmente o percentual financiado 

para 76,08% e passou a cobrar o valor de R$ 18.832,98, discriminando 

como “Serviços Educacionais Fies”. Sustenta ser ilegal a cobrança que, 

se persistir, poderá acarretar no encerramento antecipado de sua 

educação, eis que não possui condições financeiras de pagar o valor 

cobrado. Alega que o inadimplemento desses valores impossibilita a sua 

rematrícula e, consequentemente, o aditamento do Fies para o segundo 

semestre/2018 e as demais semestralidades seguintes para a conclusão 

do curso. Argumenta que preenche os requisitos autorizadores da tutela 

de urgência, razão pela qual requer o seu deferimento para determinar a 

imediata suspensão de toda e qualquer cobrança além daquelas já 

suportadas em 100% pelo FIES; abster de condicionar a rematrícula e o 

aditamento dos próximos semestres ao pagamento dos débitos ora 

discutidos; se abstenha de inscrever seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito, bem como a baixa, caso já tenha efetuado; se abstenha de 

bloquear seus acessos no Sistema da instituição, tais como: AVA – 

Ambiente Virtual de Aprendizagem, portal do aluno, campus universitário 

em todos os departamentos necessários ao curso de medicina, como: 

laboratórios, biblioteca, salas de estudo e etc. Requer, ainda, o 

deferimento dos benefícios da Justiça gratuita. A exordial veio 

acompanhada com os documentos pessoais, contrato, aditamentos e 

extrato financeiro. É o relatório. Decido. O art. 300 do Código de Processo 

Civil dispõe: “A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” Sobre a tutela de urgência, Teresa 

Arruda Alvim Wambier comenta: “A tutela de urgência está precipuamente 

voltada a afastar o periculum in mora, serve, portanto, para evitar um 

prejuízo grave ou irreparável enquanto dura o processo (agravamento do 

dano ou a frustração integral da provável decisão favorável).” (In 

Primeiros comentários ao novo código de processo civil : artigo por artigo. 

Revista dos Tribunais, São Paulo. 2015, p.487. Destaquei). Deste modo, 

para o deferimento da tutela almejada pelo autor deve estar evidenciada a 

probabilidade do seu direito e o perigo da demora. Extrai-se dos autos que 

o autor é beneficiário do Financiamento Estudantil – FIES em 100% da 

bolsa, desde 01 de março de 2015, como demonstra o contrato de 

financiamento (Id 13197250). A Cláusula Quarta confirma: “Clausula 

Quarta – Do Percentual do Financiamento – O valor financiado a cada 

semestre será destinado ao custeio de 100,00% (cem por cento) dos 

encargos educacionais totais, não sendo permitida qualquer elevação do 

percentual estabelecido neste contrato e sem seus aditamentos.” O autor 

assevera que a Instituição Educacional está realizando cobranças 

indevidas, já que possui o financiamento integral do curso de medicina e 

que a continuidade da cobrança desses valores – serviços educacionais 

Fies – o impedirá de proceder a rematrícula e consequentemente os 

aditamentos futuros. Da Cláusula Terceira, Parágrafo Terceiro do contrato 

se infere: “Cláusula Terceira – Do Limite de Crédito Global – Por este 

instrumento, o Agente Financeiro concede ao Financiado limite de crédito 

global para o financiamento do valor do curso de graduação em Medicina, 

durante 12 semestres, no valor de R$ 585.000,00 (quinhentos e oitenta e 

cinco mil reais), que corresponde ao valor financiado para o 1º semestre 

de 2015, R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acrescido do valor 

necessário para os semestres seguintes até a conclusão do curso, R$ 

429.000,00 (quatrocentos e vinte e nove mil reais), e adicionado de 

25,00% (vinte e cinco por cento), R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil 

reais), para atender possíveis elevações no valor dos encargos 

educacionais no decorrer do curso. [...] PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando 

o limite de crédito global não for suficiente para cobertura do percentual de 

financiamento até a conclusão do curso, seja dentro do prazo regular ou 

quando houver dilação do prazo do curso pela IES e desde que com 

prévia autorização do Agente Operador do FIES, será admitido o aumento 

do valor constante do caput desta Cláusula por meio de solicitação formal 

do(a) FINANCIADO(A) e mediante assinatura de termo aditivo a este 

Contrato.” Portanto, se houver eventual elevação de valor, já existe a 

previsão contratual para cobertura pelo FIES. Extrai-se, ainda, que o autor 

procedeu ao aditamento do contrato em todos os semestres 

subsequentes à assinatura do primitivo, inclusive, com a manutenção do 

percentual inicialmente contratado - 100% - dos encargos educacionais. 

Desta feita, em análise sumária do feito, verifico a presença dos requisitos 

exigidos para o deferimento da tutela de urgência, eis que os documentos 

demonstram que o autor contratou o financiamento estudantil e procedeu 

com todos os aditivos semestrais. O perigo da demora resta amplamente 

demonstrado, eis que a continuidade da cobrança dos valores poderá 

impedir o autor em efetuar a rematrícula e o aditamento do contrato do 

financiamento estudantil, o que pode lhe causar sérios prejuízos, visto que 

poderá incorrer em quebra de contrato. Verificada a presença dos 

requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, o 

deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Com estas 

considerações e fundamentos, defiro a tutela de urgência para determinar 

à ré: a) A imediata suspensão de toda e qualquer cobrança além daquelas 

já suportadas pelo Fies em 100%, em especial o valor de R$ 18.832,98, 

relativo ao contrato n. 444.804.149, até o deslinde deste feito; b) proceda 

a rematrícula, bem como aditamento do contrato Fies 2018/2; c) se 

abstenha de incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito em 

razão do débito supramencionado, bem como proceda a baixa, caso já 

tenha inscrito; d) se abstenha de bloquear acesso do autor ao sistema da 

instituição, AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem, portal do aluno, 

campus universitário em todos os departamentos necessários ao curso de 

medicina, como: laboratórios, biblioteca, salas de estudo; e) e, ainda, que o 

autor não seja impedido de realizar as próximas rematrículas das 

semestralidades em razão do débito citado, enquanto perdurar a lide. Fixo 

multa diária no valor de R$ 1.000,00, para o caso de descumprimento 

desta decisão. Por fim, defiro a inversão do ônus da prova uma vez 

configurada a relação de consumo. Com advento do CPC/2015 ficou 

determinado pelo art. 334, § 1º que as audiências de conciliação deverão 

ser realizadas por conciliador ou mediador. A par disso, em atenção ao 

Ofício n.º 315/2016 – CCMC, designo o dia 20 de agosto de 2018 

(20/08/2018) às 08:00 horas para a audiência de conciliação, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 
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do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para contestação, certifique-se e 

INTIME-SE o autor para que se manifeste (art.348 do CPC). Deixo de 

conceder o prazo estabelecido no art. 303, I, do CPC, uma vez que a inicial 

se encontra completa, sendo desnecessário o aditamento. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita ao autor. Intimem-se todos. Cuiabá, 21 de 

maio de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1035575-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILHEUSA CAMPOS BARBOSA IUVALE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICOS PRO-CONDOMINO CUIABA LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, 

CNGC, passo a impulsionar o presente feito para proceder a intimação da 

parte autora para se manifestar sobre correspondência devolvida (ID 

14098343), no prazo de 5 (cinco) dias. Cuiabá, 10 de julho de 2018. AGDA 

RIBEIRO DE CASTILHO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006668-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VIEIRA JUNIOR OAB - MT0003969A (ADVOGADO)

FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO OAB - MT0010725A (ADVOGADO)

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THALYNNI DE CARVALHO GOMES TAQUES E OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, 

CNGC, passo a impulsionar o presente feito para proceder a intimação da 

parte autora para se manifestar sobre correspondência devolvida (ID 

14098297), no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 de julho de 2018. 

AGDA RIBEIRO DE CASTILHO Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 397161 Nr: 31785-59.2009.811.0041

 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: KIMURA TOMOO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Certifico que, compulsando os autos, verifica-se que a certidão de fl. 350 

fora publicada em nome de patrono diverso ao atual da parte requerida. 

Posto isso, procedo sua republicação:

"Nos termos da legislação vigente e do artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono este feito e encaminho intimação à parte requerida para 

depositar 50% dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme determinação de fl. 347."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 302357 Nr: 14311-46.2007.811.0041

 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: FÉLIX PIRES DE MIRANDA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCO FLORESTINO DE LIMA, 

MARILEYDE SOUZA DAVANSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO PINHEIRO CREPALDI - 

OAB:6616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE HELENA GAHYVA - 

OAB:7.699/MT, LAURA APARECIDA MACHADO ALENCAR - OAB:4639 

MT, THERRS HENRIQUE GAHYVA BEZERRA - OAB:10.808

 Certifico que o perito nomeado nos autos designou perícia para o dia 

22/08/2018, às 09:30 horas, na RUA PEDRO I, Nº 411, EM FRENTE AO Nº 

400 - CIDADE ALTA, CUIABÁ/MT. Sendo assim, nos termos do art. 482,VI, 

CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as partes 

para comparecer à perícia designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 789446 Nr: 43452-37.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIRCE COELHO FANAIA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMILTON LOBO MENDES, JOÃO PIRES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEFFERSON ALMEIDA DE SÁ - 

OAB:15.761/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para se manifestar sobre 

as correspondências Devolvidas de fl. 93/94, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1072121 Nr: 56261-54.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GARDENIA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos da legisção vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente com a finalidade de intimar as partes para se manifestarem 

acerca da manifestação do perito de fl. 153, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 811792 Nr: 18283-14.2013.811.0041

 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: JULIE ANE SILVA SOARES

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

SEGURO S/A

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

OAB:9.079/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/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. 134/137, referente ao pagamento da 

condenação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 865072 Nr: 5656-41.2014.811.0041

 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: BENEDITA JACI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS 

LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SIMÃO FERREIRA MARTINS 

- OAB:7520, LUANA DOS SANTOS MARTINS - OAB:16981/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 Certifico que, nos termos do art. 482.VI da CNGC, impulsiono o feito com a 

finalidade de intimar as partes para se manifestar sobre a proposta de 

honorários juntada às fls. 223, no prazo de 03(três) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 102600 Nr: 1367-42.1989.811.0041

 AÇÃO: Insolvência Civil->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGÊNIO LASCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERCILIO VILI SCHAEDLER, EUCLAIR JOÃO 

SCHAEDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGENIO LASCH - 

OAB:2062-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CRIVELATTI - 

OAB:8.887-B/MT, EDSON CRIVELATTI - OAB:8887, MIRIAN CRISTINA 

RAHMAN MUHL - OAB:4624/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação ao administrador judicial para se 

manifestar sobre a petição juntada às fls. 2.182/2.203, no prazo de 

15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1061742 Nr: 51744-06.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONTINA MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Certifico que, procedo a intimação da parte requerida para manifestar 

sobre a petição do requerente de fls.110, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 912933 Nr: 38795-81.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLISLEY APARECIDA DE FREITAS SANTOS

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA YARA SIQUEIRA - 

OAB:23.240, ELIEL ALVES DE SOUSA - OAB:7397/MT, JONES SOUZA 

VELHO - OAB:16.702-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/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. 142/145, referente ao pagamento da 

condenação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 227048 Nr: 34246-43.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO 

ENSINO SUPERIOR UNIFICADO - ADESU, MARCOS CARVALHO PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIO ROBERTO ALVES DOS 

REIS - OAB:6710, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIODORIO SANTOS NERY - 

UNIJURIS - OAB:4.630, LUIS GUILHERME LEAL CURVO - OAB:4948/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 Certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 233154 Nr: 2482-05.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPOS E SAADEDDINE LTDA - ME - ( 

CANADA TUR), SAMIR SAADEDDINE, SEBASTIANA MARIA DE CAMPOS 

SAADEDDINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PERON - OAB:3060/MT, 

JUAN DANIEL PERON - OAB:7635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para efetuar o 

pagamento dos emolumentos no cartório do 6º ofício, conforme ofício de 

fls.409 verso, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 91467 Nr: 1754-42.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G.T. MACHADO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA DE SOUZA CORREIA - 

OAB:OAB/MT 10.031, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO MARVULLE - 

OAB:3.110/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para se manifestarem , 

no prazo de 15 (quinze) dias , sobre o retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 895840 Nr: 26972-13.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN JACKSON LOPES DA SILVA, ROZEANEA DE 

JESUS OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

LTDA, EMÍLIO LUIZ MARTINS RODRIGUES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5.652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, FERNANDA GUSMÃO PINHEIRO - 

OAB:17.251/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6270

 Certifico que, nos termos do art. 482.VI da CNGC, impulsiono o feito com a 

finalidade de intimar as partes para se manifestar sobre a proposta de 

honorários juntada às fls. 467, no prazo de 03(três) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1074479 Nr: 57324-17.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRLEY MARIA DA SILVA, LUCAS VINICIUS DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:20.370, MARYENE SANTOS CRISTO. - OAB:20.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DE REZENDE 

ANDRADE JUNIOR - OAB:188846/SP

 Certifico que o recurso de apelação apresentado às fls. 143/156 é 

tempestivo.

 Sendo assim, nos termos do art. 482,VI, da CNGC, impulsiono o presente 
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feito com a finalidade de intimar a parte requerida para apresentar as suas 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1175407 Nr: 42247-31.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO GOMES BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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, FABIO DE 

OLIVEIRA PEREIRA - OAB:13.884/MT, FÁBIO LUIS NASCIMENTO DOS 

SANTOS DA MOTA - OAB:19.615/BA, FERNANDO MARSARO - 

OAB:12.832/MT, HILVETE MARIA DOS SANTOS - OAB:23.829/DF, 

KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - OAB:11.887-B/MT, LUANA DE 

ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - OAB:7.381/MT, LUIS CARLOS 

CACERES - OAB:26.822-B/ PR, MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS 

GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456/MT, NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT, Richardson Juventino Gonçalves Campos - 

OAB:139.209/RJ, RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - OAB:18099/MT, 

ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:OAB/MT 3.770, THAÍS FERNANDA 

RIBEIRO DIAS NEVES - OAB:22056/O-MT, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - 

OAB:3.928/MT

 Processo n° 42247-31.2016.811.0041

Código: 1175407

Vistos e etc.

 Diferentemente dos honorários sucumbenciais, para que o patrono da 

parte exequente levante os valores referentes aos honorários contratuais, 

indispensável é a apresentação do contrato estipulando tal verba. Nesse 

sentido o art. 22, §4° do Estatuto da OAB (Lei 8.906/94).

 “Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na 

OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por 

arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários 

antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve 

determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser 

recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.”

Assim, intime-se o exequente através do seu patrono para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, apresente o contrato de honorários firmado entre as 

partes.

Decorrido o prazo sem manifestação, expeça-se competente alvará 

referente aos honorários sucumbenciais em favor do patrono do 

exequente, e o saldo remanescente em favor do exequente.

Em seguida, em nada sendo requerido, arquive-se com as cautelas de 

praxe.

Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de julho de 2018.

Emerson Luís Pereira Cajango

Juiz de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 773185 Nr: 26318-94.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A - CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBER CESAR DA SILVA - 

OAB:4.784-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar a parte exequente para requerer o 

que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 915597 Nr: 40606-76.2014.811.0041

 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: GIOVANA PADILHA DE CARVALHO

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

LTDA, MARCO ANTONIO ALMENDRA MEGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOELLA LEANDRO CURTY DA 

CUNHA - OAB:13801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MEGER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA, CNPJ: 00707355000115. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO RESULTANTE DE 

DANOS MORAIS proposta por GIOVANA PADILHA DE CARVALHO em 

face de MEGER – CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, empresa de 

direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 00.707.355/0001-15, inscrição 

estadual nº 13.166.611-8, situada na Avenida Brasil, s/n, Bairro: CPA II, na 

cidade de Cuiabá/MT, cujo representante legal é seu sócio gerente o Sr. 

MARCO ANTONIO ALMENDRA MEGER, brasileiro, casado, comerciante, 

portador do RG nº 2.080350 SSP/PR e do CPF nº 763.488.659-91, 

residente e domiciliado nesta Capital, cujo objeto da demanda é pleito de 

indenização por reparação danos morais resultante de ato ilícito cometido 

pela Meger Construtora em razão de não cumprimento do contrato com a 

não entrega do imóvel implicando inclusive com ingresso de demanda 

rescisória contratual c/c devolução das parcelas adimplidas, a serem 

fixados no valor mínimo que o MM. Juízo entender cabível e justo dada a 

natureza subjetiva do entendimento Judiciante, bem como, que a quantia 

arbitrada seja atualizada mediante comando contábil legal estampado no 

petitório inicial. Após várias tentativas de localização da empresa 

Requerida, extrai-se o presente Edital conforme decisão de fls. 187 dos 

autos. DESPACHO: Vistos etc. Nesta data realizei pesquisa junto ao 

INFOJUD que retornou com endereço em que já foi tentada a citação da ré 

(p. 142/145). Posto isto, diante das tentativas frustradas de citação e 

considerando que a ré está em local incerto e não sabido, defiro a citação 

por edital. O art. 257, inciso II do CPC/2015 estabelece como requisito da 

citação por edital, a publicação na rede mundial de computadores, no sítio 

do respectivo tribunal e plataforma de editais do CNJ, que deve ser 

certificado nos autos. Na consulta n.º 20/2016 - CIA 0068935-56.2016 a 

Corregedoria Geral de Justiça cientificou: "O DOF prestou informações, 

dando conta que ainda não foi disponibilizado pelo CNJ a referida 

plataforma para publicações dos editais de citações, bem como colacionou 

alguns exemplos de decisões judiciais, de diversificados Tribunais, a 

respeito das soluções que vêm sendo adotadas em razão da aludida 

indisponibilidade. Por certo, no âmbito do TJMT, já é feita a disponibilização 

dos editais na rede mundial de computadores, por meio da publicação no 

DJE (Diário de Justiça Eletrônico)." Desta forma, como ainda não há 

regulamentação por parte do CNJ, o edital deverá ser publicado no DJE 

pelo TJMT, ficando dispensada as demais formalidades do inciso II do art. 

257 do CPC/2015. O edital de citação/intimação, com prazo de 20 dias, 

também deverá ser publicado em jornal local de ampla circulação, nos 

termos do parágrafo único do art. 257 do CPC/2015.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Nesta data realizei pesquisa junto ao 

INFOJUD que retornou com endereço em que já foi tentada a citação da ré 

(p. 142/145).Posto isto, diante dastentativas frustradas de citação e 

considerando que a ré está em local incerto e não sabido, defiro a citação 

por edital.O art. 257, inciso II do CPC/2015 estabelece como requisito da 

citação por edital, a publicação na rede mundial de computadores, no sítio 

do respectivo tribunal e plataforma de editais do CNJ, que deve ser 

certificado nos autos. Na consulta n.º 20/2016 – CIA 0068935-56.2016 a 

Corregedoria Geral de Justiça cientificou: “O DOF prestou informações, 

dando conta que ainda não foi disponibilizado pelo CNJ a referida 

plataforma para publicações dos editais de citações, bem como colacionou 

alguns exemplos de decisões judiciais, de diversificados Tribunais, a 
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respeito das soluções que vêm sendo adotadas em razão da aludida 

indisponibilidade. Por certo, no âmbito do TJMT, já é feita a disponibilização 

dos editais na rede mundial de computadores, por meio da publicação no 

DJE (Diário de Justiça Eletrônico).” Desta forma, como ainda não há 

regulamentação por parte do CNJ, o edital deverá ser publicado no DJE 

pelo TJMT, ficando dispensada as demais formalidades do inciso II do art. 

257 do CPC/2015. O edital de citação/intimação, com prazo de 20 dias, 

também deverá ser publicado em jornal local de ampla circulação, nos 

termos do parágrafo único do art. 257 do CPC/2015.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Maria Rosa 

Locatelli, digitei.

Cuiabá, 23 de março de 2018

Lygia Marinho Fontes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013018-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS KENJI TANAKA OAB - MT20773/O (ADVOGADO)

GESSICA REGINA VIDOTTI MACHADO OAB - MT24539/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013018-38.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e 

indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência proposta 

por Lucas Rodrigues de Oliveira em desfavor de IUNI /Unic Educacional 

Ltda. (Unic Cuiabá), aduzindo, em síntese, que iniciou curso de medicina 

junto a ré no primeiro semestre de 2015 e que desde o início é beneficiário 

de 100% do Programa de Financiamentos do FIES. Relata que sem 

qualquer justificativa a ré reduziu unilateralmente o percentual financiado 

para 76,08% e passou a cobrar o valor de R$ 18.832,98, discriminando 

como “Serviços Educacionais Fies”. Sustenta ser ilegal a cobrança que, 

se persistir, poderá acarretar no encerramento antecipado de sua 

educação, eis que não possui condições financeiras de pagar o valor 

cobrado. Alega que o inadimplemento desses valores impossibilita a sua 

rematrícula e, consequentemente, o aditamento do Fies para o segundo 

semestre/2018 e as demais semestralidades seguintes para a conclusão 

do curso. Argumenta que preenche os requisitos autorizadores da tutela 

de urgência, razão pela qual requer o seu deferimento para determinar a 

imediata suspensão de toda e qualquer cobrança além daquelas já 

suportadas em 100% pelo FIES; abster de condicionar a rematrícula e o 

aditamento dos próximos semestres ao pagamento dos débitos ora 

discutidos; se abstenha de inscrever seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito, bem como a baixa, caso já tenha efetuado; se abstenha de 

bloquear seus acessos no Sistema da instituição, tais como: AVA – 

Ambiente Virtual de Aprendizagem, portal do aluno, campus universitário 

em todos os departamentos necessários ao curso de medicina, como: 

laboratórios, biblioteca, salas de estudo e etc. Requer, ainda, o 

deferimento dos benefícios da Justiça gratuita. A exordial veio 

acompanhada com os documentos pessoais, contrato, aditamentos e 

extrato financeiro. É o relatório. Decido. O art. 300 do Código de Processo 

Civil dispõe: “A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” Sobre a tutela de urgência, Teresa 

Arruda Alvim Wambier comenta: “A tutela de urgência está precipuamente 

voltada a afastar o periculum in mora, serve, portanto, para evitar um 

prejuízo grave ou irreparável enquanto dura o processo (agravamento do 

dano ou a frustração integral da provável decisão favorável).” (In 

Primeiros comentários ao novo código de processo civil : artigo por artigo. 

Revista dos Tribunais, São Paulo. 2015, p.487. Destaquei). Deste modo, 

para o deferimento da tutela almejada pelo autor deve estar evidenciada a 

probabilidade do seu direito e o perigo da demora. Extrai-se dos autos que 

o autor é beneficiário do Financiamento Estudantil – FIES em 100% da 

bolsa, desde 01 de março de 2015, como demonstra o contrato de 

financiamento (Id 13197250). A Cláusula Quarta confirma: “Clausula 

Quarta – Do Percentual do Financiamento – O valor financiado a cada 

semestre será destinado ao custeio de 100,00% (cem por cento) dos 

encargos educacionais totais, não sendo permitida qualquer elevação do 

percentual estabelecido neste contrato e sem seus aditamentos.” O autor 

assevera que a Instituição Educacional está realizando cobranças 

indevidas, já que possui o financiamento integral do curso de medicina e 

que a continuidade da cobrança desses valores – serviços educacionais 

Fies – o impedirá de proceder a rematrícula e consequentemente os 

aditamentos futuros. Da Cláusula Terceira, Parágrafo Terceiro do contrato 

se infere: “Cláusula Terceira – Do Limite de Crédito Global – Por este 

instrumento, o Agente Financeiro concede ao Financiado limite de crédito 

global para o financiamento do valor do curso de graduação em Medicina, 

durante 12 semestres, no valor de R$ 585.000,00 (quinhentos e oitenta e 

cinco mil reais), que corresponde ao valor financiado para o 1º semestre 

de 2015, R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acrescido do valor 

necessário para os semestres seguintes até a conclusão do curso, R$ 

429.000,00 (quatrocentos e vinte e nove mil reais), e adicionado de 

25,00% (vinte e cinco por cento), R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil 

reais), para atender possíveis elevações no valor dos encargos 

educacionais no decorrer do curso. [...] PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando 

o limite de crédito global não for suficiente para cobertura do percentual de 

financiamento até a conclusão do curso, seja dentro do prazo regular ou 

quando houver dilação do prazo do curso pela IES e desde que com 

prévia autorização do Agente Operador do FIES, será admitido o aumento 

do valor constante do caput desta Cláusula por meio de solicitação formal 

do(a) FINANCIADO(A) e mediante assinatura de termo aditivo a este 

Contrato.” Portanto, se houver eventual elevação de valor, já existe a 

previsão contratual para cobertura pelo FIES. Extrai-se, ainda, que o autor 

procedeu ao aditamento do contrato em todos os semestres 

subsequentes à assinatura do primitivo, inclusive, com a manutenção do 

percentual inicialmente contratado - 100% - dos encargos educacionais. 

Desta feita, em análise sumária do feito, verifico a presença dos requisitos 

exigidos para o deferimento da tutela de urgência, eis que os documentos 

demonstram que o autor contratou o financiamento estudantil e procedeu 

com todos os aditivos semestrais. O perigo da demora resta amplamente 

demonstrado, eis que a continuidade da cobrança dos valores poderá 

impedir o autor em efetuar a rematrícula e o aditamento do contrato do 

financiamento estudantil, o que pode lhe causar sérios prejuízos, visto que 

poderá incorrer em quebra de contrato. Verificada a presença dos 

requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, o 

deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Com estas 

considerações e fundamentos, defiro a tutela de urgência para determinar 

à ré: a) A imediata suspensão de toda e qualquer cobrança além daquelas 

já suportadas pelo Fies em 100%, em especial o valor de R$ 18.832,98, 

relativo ao contrato n. 444.804.149, até o deslinde deste feito; b) proceda 

a rematrícula, bem como aditamento do contrato Fies 2018/2; c) se 

abstenha de incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito em 

razão do débito supramencionado, bem como proceda a baixa, caso já 

tenha inscrito; d) se abstenha de bloquear acesso do autor ao sistema da 

instituição, AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem, portal do aluno, 

campus universitário em todos os departamentos necessários ao curso de 

medicina, como: laboratórios, biblioteca, salas de estudo; e) e, ainda, que o 

autor não seja impedido de realizar as próximas rematrículas das 

semestralidades em razão do débito citado, enquanto perdurar a lide. Fixo 

multa diária no valor de R$ 1.000,00, para o caso de descumprimento 

desta decisão. Por fim, defiro a inversão do ônus da prova uma vez 

configurada a relação de consumo. Com advento do CPC/2015 ficou 

determinado pelo art. 334, § 1º que as audiências de conciliação deverão 

ser realizadas por conciliador ou mediador. A par disso, em atenção ao 

Ofício n.º 315/2016 – CCMC, designo o dia 20 de agosto de 2018 

(20/08/2018) às 08:00 horas para a audiência de conciliação, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 
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do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para contestação, certifique-se e 

INTIME-SE o autor para que se manifeste (art.348 do CPC). Deixo de 

conceder o prazo estabelecido no art. 303, I, do CPC, uma vez que a inicial 

se encontra completa, sendo desnecessário o aditamento. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita ao autor. Intimem-se todos. Cuiabá, 21 de 

maio de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013018-38.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e 

indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência proposta 

por Lucas Rodrigues de Oliveira em desfavor de IUNI /Unic Educacional 

Ltda. (Unic Cuiabá), aduzindo, em síntese, que iniciou curso de medicina 

junto a ré no primeiro semestre de 2015 e que desde o início é beneficiário 

de 100% do Programa de Financiamentos do FIES. Relata que sem 

qualquer justificativa a ré reduziu unilateralmente o percentual financiado 

para 76,08% e passou a cobrar o valor de R$ 18.832,98, discriminando 

como “Serviços Educacionais Fies”. Sustenta ser ilegal a cobrança que, 

se persistir, poderá acarretar no encerramento antecipado de sua 

educação, eis que não possui condições financeiras de pagar o valor 

cobrado. Alega que o inadimplemento desses valores impossibilita a sua 

rematrícula e, consequentemente, o aditamento do Fies para o segundo 

semestre/2018 e as demais semestralidades seguintes para a conclusão 

do curso. Argumenta que preenche os requisitos autorizadores da tutela 

de urgência, razão pela qual requer o seu deferimento para determinar a 

imediata suspensão de toda e qualquer cobrança além daquelas já 

suportadas em 100% pelo FIES; abster de condicionar a rematrícula e o 

aditamento dos próximos semestres ao pagamento dos débitos ora 

discutidos; se abstenha de inscrever seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito, bem como a baixa, caso já tenha efetuado; se abstenha de 

bloquear seus acessos no Sistema da instituição, tais como: AVA – 

Ambiente Virtual de Aprendizagem, portal do aluno, campus universitário 

em todos os departamentos necessários ao curso de medicina, como: 

laboratórios, biblioteca, salas de estudo e etc. Requer, ainda, o 

deferimento dos benefícios da Justiça gratuita. A exordial veio 

acompanhada com os documentos pessoais, contrato, aditamentos e 

extrato financeiro. É o relatório. Decido. O art. 300 do Código de Processo 

Civil dispõe: “A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” Sobre a tutela de urgência, Teresa 

Arruda Alvim Wambier comenta: “A tutela de urgência está precipuamente 

voltada a afastar o periculum in mora, serve, portanto, para evitar um 

prejuízo grave ou irreparável enquanto dura o processo (agravamento do 

dano ou a frustração integral da provável decisão favorável).” (In 

Primeiros comentários ao novo código de processo civil : artigo por artigo. 

Revista dos Tribunais, São Paulo. 2015, p.487. Destaquei). Deste modo, 

para o deferimento da tutela almejada pelo autor deve estar evidenciada a 

probabilidade do seu direito e o perigo da demora. Extrai-se dos autos que 

o autor é beneficiário do Financiamento Estudantil – FIES em 100% da 

bolsa, desde 01 de março de 2015, como demonstra o contrato de 

financiamento (Id 13197250). A Cláusula Quarta confirma: “Clausula 

Quarta – Do Percentual do Financiamento – O valor financiado a cada 

semestre será destinado ao custeio de 100,00% (cem por cento) dos 

encargos educacionais totais, não sendo permitida qualquer elevação do 

percentual estabelecido neste contrato e sem seus aditamentos.” O autor 

assevera que a Instituição Educacional está realizando cobranças 

indevidas, já que possui o financiamento integral do curso de medicina e 

que a continuidade da cobrança desses valores – serviços educacionais 

Fies – o impedirá de proceder a rematrícula e consequentemente os 

aditamentos futuros. Da Cláusula Terceira, Parágrafo Terceiro do contrato 

se infere: “Cláusula Terceira – Do Limite de Crédito Global – Por este 

instrumento, o Agente Financeiro concede ao Financiado limite de crédito 

global para o financiamento do valor do curso de graduação em Medicina, 

durante 12 semestres, no valor de R$ 585.000,00 (quinhentos e oitenta e 

cinco mil reais), que corresponde ao valor financiado para o 1º semestre 

de 2015, R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acrescido do valor 

necessário para os semestres seguintes até a conclusão do curso, R$ 

429.000,00 (quatrocentos e vinte e nove mil reais), e adicionado de 

25,00% (vinte e cinco por cento), R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil 

reais), para atender possíveis elevações no valor dos encargos 

educacionais no decorrer do curso. [...] PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando 

o limite de crédito global não for suficiente para cobertura do percentual de 

financiamento até a conclusão do curso, seja dentro do prazo regular ou 

quando houver dilação do prazo do curso pela IES e desde que com 

prévia autorização do Agente Operador do FIES, será admitido o aumento 

do valor constante do caput desta Cláusula por meio de solicitação formal 

do(a) FINANCIADO(A) e mediante assinatura de termo aditivo a este 

Contrato.” Portanto, se houver eventual elevação de valor, já existe a 

previsão contratual para cobertura pelo FIES. Extrai-se, ainda, que o autor 

procedeu ao aditamento do contrato em todos os semestres 

subsequentes à assinatura do primitivo, inclusive, com a manutenção do 

percentual inicialmente contratado - 100% - dos encargos educacionais. 

Desta feita, em análise sumária do feito, verifico a presença dos requisitos 

exigidos para o deferimento da tutela de urgência, eis que os documentos 

demonstram que o autor contratou o financiamento estudantil e procedeu 

com todos os aditivos semestrais. O perigo da demora resta amplamente 

demonstrado, eis que a continuidade da cobrança dos valores poderá 

impedir o autor em efetuar a rematrícula e o aditamento do contrato do 

financiamento estudantil, o que pode lhe causar sérios prejuízos, visto que 

poderá incorrer em quebra de contrato. Verificada a presença dos 

requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, o 

deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Com estas 

considerações e fundamentos, defiro a tutela de urgência para determinar 

à ré: a) A imediata suspensão de toda e qualquer cobrança além daquelas 

já suportadas pelo Fies em 100%, em especial o valor de R$ 18.832,98, 

relativo ao contrato n. 444.804.149, até o deslinde deste feito; b) proceda 

a rematrícula, bem como aditamento do contrato Fies 2018/2; c) se 

abstenha de incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito em 

razão do débito supramencionado, bem como proceda a baixa, caso já 

tenha inscrito; d) se abstenha de bloquear acesso do autor ao sistema da 

instituição, AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem, portal do aluno, 

campus universitário em todos os departamentos necessários ao curso de 

medicina, como: laboratórios, biblioteca, salas de estudo; e) e, ainda, que o 

autor não seja impedido de realizar as próximas rematrículas das 

semestralidades em razão do débito citado, enquanto perdurar a lide. Fixo 

multa diária no valor de R$ 1.000,00, para o caso de descumprimento 

desta decisão. Por fim, defiro a inversão do ônus da prova uma vez 

configurada a relação de consumo. Com advento do CPC/2015 ficou 

determinado pelo art. 334, § 1º que as audiências de conciliação deverão 

ser realizadas por conciliador ou mediador. A par disso, em atenção ao 

Ofício n.º 315/2016 – CCMC, designo o dia 20 de agosto de 2018 

(20/08/2018) às 08:00 horas para a audiência de conciliação, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029211/7/2018 Página 95 de 580



audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para contestação, certifique-se e 

INTIME-SE o autor para que se manifeste (art.348 do CPC). Deixo de 

conceder o prazo estabelecido no art. 303, I, do CPC, uma vez que a inicial 

se encontra completa, sendo desnecessário o aditamento. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita ao autor. Intimem-se todos. Cuiabá, 21 de 

maio de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006181-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL CASADEI TAVORA (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:

MARIA AUXILIADORA BARBOSA DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO OAB - MT0018513A 

(ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes para comparecerem à sessão 

de mediação/conciliação, a qual foi designada para o dia 14 de setembro 

de 2018, às 12h30min, que será realizada na Central de Conciliação, 

localizada no Fórum de Cuiabá. 10 de julho de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003092-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

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. 10 de julho de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003440-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056/O (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. 10 de julho de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003501-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056/O (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. 10 de julho de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000692-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA TEIXEIRA DE MOURA (AUTOR)

LAERCIO DONIZETI DE MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN MILLER OAB - MT12022/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. (RÉU)

SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918 (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. 10 de julho de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003644-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056/O (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. 10 de julho de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004349-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056/O (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. 10 de julho de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000065-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA MUNIZ DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)
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JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(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. 10 de julho de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004536-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO DOMINGOS DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

ANGELLO RIBEIRO ANGELO OAB - BA39592 (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. 10 de julho de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006229-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO AMADEU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PEREIRA PRADO OAB - MT0014521A (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 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. 10 de julho de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1005566-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FANECA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FRASSON TEIXEIRA OAB - MT9089/O-O (ADVOGADO)

JEAN LUIS TEIXEIRA OAB - MT0004737A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740A (ADVOGADO)

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (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. 10 de julho de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029170-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS CLAUDIO ARAUJO DE SOUZA (AUTOR)

ARTHUR EMMANUEL DE SOUZA DAUBIAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT0013537A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEFF CAR VEICULOS LTDA - ME (RÉU)

GEFERSON SOARES DA SILVA (RÉU)

DELSON ANTONIO DA SILVA (RÉU)

LIDIANE ALVES DE ALMEIDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERSON TOME TREVISOL OAB - MT0019424A-O (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para dar efetivo 

andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 10 

de julho de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM 

RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000171-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE ROQUE SANTANA DE CAMPOS (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 da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.5 de julho de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001870-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE AGUIAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.5 de julho de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000988-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTONIO MOURA DE CASTRO (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)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.5 de julho de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1038790-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS DE FIGUEIREDO (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:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.5 de julho de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038134-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR PADILHA (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:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.5 de julho de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038778-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.5 de julho de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000113-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO DIOGENES 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:

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

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.5 de julho de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002300-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO OLIVIO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.5 de julho de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002627-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHRYSTIAN MACAUBAS KNOLL (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)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.9 de julho de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006234-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Y. S. D. S. (AUTOR)

ILTON SERGIO MEDEIROS DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para manifestar 

sobre o cumprimento Voluntário da Sentença, no prazo de 05 (cinco) dias. 

10 de julho de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM 

RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1022252-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078/O-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM AQUINO LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Vistos etc. Em que pesem as alegações contidas na petição de ID 

14080365, os mesmos não são suficientes para revogar os argumentos 

contidos na decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, contida em 

ID 10766306. Ademais, entendo que não pode a empresa Requerente 

suportar prejuízos de ordem financeira em detrimento da atividade 

comercial da empresa Requerida e diante do descumprimento contratual 

por parte desta. Não obstante a isso, observa-se que a empresa 

Requerente notificou extrajudicialmente a empresa Requerida em 08 de 

março de 2017 (ID 9064128 e ID 9064130), ou seja, há mais de 01 (um) 

ano e, a princípio pelo o que se vê dos autos, a Requerida não buscou 

solucionar o problema junto a Autora no intuito de evitar a retomada dos 

equipamentos objeto dos autos de que necessita. Portanto, em 

observância aos argumentos já citados na decisão de ID 10766306, 

indefiro os pedidos contidos na petição ID 14080365, por consequência, 

mantenho a supracitada decisão. No mais, aguarde-se o prazo para 

apresentação da defesa nos autos. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 

de julho de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em 

Substituição legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037254-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA SILVA ROQUE SOCK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO RABANEDA DOS SANTOS OAB - MT0012945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R T ALT - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO RONDON GRACIOSO OAB - MT0017259A (ADVOGADO)

 

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. 10 de julho de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000049-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO BRANDAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Vistos etc. Remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

para apreciação do recurso de apelação interposto nos autos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020010-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MAURICIO BARBOSA BONVINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020010-15.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUIZ MAURICIO BARBOSA BONVINI REQUERIDO: ESTADO 

DE MATO GROSSO 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019905-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON - MT (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019905-38.2018.8.11.0041. AUTOR: 

COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA RÉU: 

SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON - MT Vistos 

etc. Determino a imediata redistribuição do presente feito para uma das 

Varas Especializadas em Fazenda Pública Desta Comarca, conforme 

endereçamento da inicial. Cumpra-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003876-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO LUCIO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para manifestar 

sobre o cumprimento Voluntário da Sentença, no prazo de 05 (cinco) dias. 

10 de julho de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM 

RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 842559 Nr: 46595-97.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASSADORE & OLIVEIRA LTDA, FLAVIO 

APARECIDO PASSADORE, HELIO PASSADORE, MARIA DOS ANJOS 

NERIS PASSADORE, ADRIANE DE OLIVEIRA, ROSANGELA PASSADORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA DOS ANJOS NERIS PASSADORE, 

Cpf: 16024141149, Rg: 046251-9, Filiação: Isabel Pereira Neris, data de 

nascimento: 18/06/1956, brasileiro(a), natural de Mineiros-GO, casado(a), 

advogada. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A Autora, IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A, 

propôs a AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA INDENIZAÇÃO 

POR PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE EQUIPAMENTOS, 

pois celebrou com a empresa Ré, PASSADORE & OLIVEIRA LTDA, 

empresa revendedora daqueles mesmos produtos, em 20.07.2010, o 
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"Contrato de Cessão de Marcas, Fornecimento de Produtos e Outros 

Pactos com Revendedor", pelo qual a Ré se comprometeu a adquirir da 

Autora, com exclusividade, todos os produtos combustíveis, óleos e 

graxas que necessitasse, respeitando a aquisição das quantidades 

mínimas totais de 3.720.000 litros de gasolina comum, 1.320.000 litros de 

gasolina aditiva, 5.220.000 litros de álcool hidratado e 1.200.000 de litros 

de diesel comum.A Autora cedeu à Ré, Passadore & Oliveira Ltda, 

gratuitamente, em regime de comodato: 120 mts de Lona p/Test. de 

Cobertura de Bombas de 1metro, 15 metros de Lona p/Testeira AM/PM e 6 

metros de Lona p/Test. Jet Oil, 1(um) Módulo Atendente, 3(três) Módulos 

expositores; (dois) 02 Módulos de Serviços e um Tótem D-9. O contrato foi 

celebrado para vigorar pelo prazo de 60 (sessenta) meses, iniciando na 

data da assinatura do contrato. A Autora, ainda concedeu uma 

Bonificação no valor de R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais) 

e financiou a aquisição de equipamentos. A Ré passou a não cumprir com 

suas obrigações. Assim, considerando as graves infrações perpetradas 

pela empresa Requerida, não restou outra alternativa a Autora senão 

notificar em 04.10.2013 a empresa Requerida quanto a rescisão do 

contrato de pleno direito, por culpa exclusiva do Posto Revendedor. A 

Autora ingressa com a presente ação, visando a declaração por este MM. 

Juízo da rescisão do Contrato de Cessão de Marcas, Fornecimento de 

Produtos e Outros Pactos com Revendedor, por exclusiva culpa da Ré 

Passadore & Oliveira Ltda, haja vista a inobservância por esta das 

cláusulas contratuais que se encontrava obrigada a cumprir, com a 

aplicação da multa contratual compensatória prevista na cláusula 8ª, a 

reintegração de posse pela Autora dos equipamentos instalados no Posto 

Revendedor que foram cedidos em comodato a Ré (cláusula 11.1.1). O 

valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para efeitos fiscais. A Ré MARIA 

DOS ANJOS NERIS PASSADORE, através da Escritura Pública de 

Constituição de Garantia Pessoal e Real para Revendedor, lavrada em 

27.07.2010, no 2º Serviço Notarial e Registro Civil das Pessoas Naturais 

da Comarca de Arenápolis-MT, assumiram perante Requerente a qualidade 

de Garantidores, principais pagadores, solidariamente responsáveis pelo 

cumprimento das obrigações legais e contratuais da empresa Requerida 

perante a Requerente e também deram em hipoteca o imóvel objeto da 

matrícula nº 49.340 do livro nº 02, do 6º Serviço Notarial e Registro de 

Imóveis de Cuiabá – MT. A ré MARIA DOS ANJOS não foi encontrada 

pessoalmente para citação, razão da expedição do presente edital.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Constatando que a requerida Maria dos 

Anjos Neris Passadore encontra-se em lugar incerto ou inacessível, defiro 

a sua citação via edital, conforme pleiteado em fls. 218/219, com prazo de 

60 (sessenta) dias (artigos 256 e257 do Código de Processo Civil).Caso a 

Requerida não compareça aos autos e apresente defesa no prazo legal, 

desde já, nomeio a Defensoria Pública Estadual como curador especial, 

razão pela qual o processo deverá ser remetido àquele órgão para 

manifestação.Havendo manifestação do referido órgão, intime-se a parte 

Requerente para impugnar no prazo legal.Consigno que o presente feito 

está inserido na META 02 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, 

portanto, possui prioridade na sua tramitação e no cumprimento dos atos 

processuais. Cumpra-se, expedindo o necessário. Intime-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Analice Rosalen Santos, 

digitei.

Cuiabá, 09 de julho de 2018

Analice Rosalen Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 446394 Nr: 20723-85.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAGO ANTUNES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI DIAS PONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO 

- OAB:10.339/MT, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, 

LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora via sistema Bacenjud, conforme requerido, nos 

termos dos artigos 835, inciso I e 854, ambos do Novo Código de Processo 

Civil.

Restando frutífero o bloqueio de valores, transfira-se de imediato para a 

Conta Única, desbloqueando-se os remanescentes e, após, intime-se a 

parte executada acerca da penhora, conforme determina o artigo 854, 

§2º, do Novo CPC.

Do bloqueio, intime-se o exequente.

Restando infrutífero o bloqueio, manifeste o exequente no prazo de 05 

(cinco) dias.

Independente do resultado da penhora de valores, defiro a busca de bens 

junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva servirá o respectivo extrato 

de termo de penhora.

Após, intime-se o autor para que manifeste, no prazo legal.

Sendo positiva a penhora de veículos, intime-se a executada.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 936174 Nr: 52674-58.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIMA OBRAS E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO 

PRADO - OAB:10.001

 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.

Lethycia Guerreiro Zanin

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 795958 Nr: 2299-87.2013.811.0041

 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: ISAAC DE SOUZA LAIN PUPO

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

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

OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento da sentença, no prazo de cinco dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 808959 Nr: 15433-84.2013.811.0041

 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: DORIVAL MINATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR MARCONATO, MARLENE 

MARCONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ADILSON DE CICCO - 

OAB:2654/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR BUSIQUIA - 

OAB:11.564-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CRISTIANY GUIRRA 

CORTE, para devolução dos autos nº 15433-84.2013.811.0041, Protocolo 

808959, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 830185 Nr: 35908-61.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDEMAR MARCONATO, MARLENE MARCONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL MINATEL

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

OAB:11.564-A, ODAIR A. BUSÍQUIA - OAB:11.564-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT, EVAN CORREA DA COSTA - OAB:MT/ 8.202, SERGIO 

ADILSON DE CICCO - OAB:2654/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CRISTIANY GUIRRA 

CORTE, para devolução dos autos nº 35908-61.2013.811.0041, Protocolo 

830185, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 375069 Nr: 11440-72.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONTAL DA GRAMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NOGUEIRA 

CAVALCANTI - OAB:7168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:MT10.887, Ricardo Henrique Coutinho do Santos - 

OAB:12882/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) do 

executado, de acordo com o §1º do art. 841 do CPC, para manifestar, no 

prazo legal, acerca da penhora realizada pelo RENAJUD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 739729 Nr: 36404-61.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE/IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLESSIO DE SOUZA SILVA

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

INTIMO, o(s) advogado(s) da Parte Autora, para, no prazo de 10 (dez) 

dias efetuar o preparo da Carta Precatória para cumprimento na Comarca 

de Pontes e Lacerda/MT

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1091414 Nr: 6767-89.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEY BENEDITO DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FERREIRA DE BRITO 

- OAB:OAB/MS 9.982, HENRIQUE DA SILVA LIMA - OAB:9.979/MS, 

PAULO DE TARSO PEGOLO - OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105/MT, GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - OAB:107157 

OAB/RJ

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca da 

proposta dos honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias.

Luciene M. de Brito

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1078605 Nr: 611-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento da sentença, no prazo de cinco dias.

Luciene N. de Brito

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 943046 Nr: 56354-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL BATISTA SOUZA MAIA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO PEDROSO DE JESUS - 

OAB:13.382/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 785388 Nr: 39236-33.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA EIDIL DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBALDO MONTEIRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSA APARECIDA SILVEIRA 

MARTINS - OAB:20.384, Russivelt Paes Cunha - OAB:12487/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça.

 Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 388450 Nr: 24185-84.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO DIAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO SIQUEIRA DA COSTA - 

OAB:3205-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS OLIVEIRA KAISER 

SETÚBAL - OAB:12.764/MT

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

impulsiono os autos para intimar o exequente, por intermédio de seu 

patrono, para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias,no sentido de indicar bens à penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1090909 Nr: 6532-25.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL COLINA VERDE, ELOINA 

OKAZAKI RODIGHERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA NIEDERAUER SILVEIRA DE MORAIS, 

IVANISE CRISTINA NIEDERAUER SILVEIRA DE MORAES, EDUARDO 

NIEDERAUER SILVEIRA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 retirar os ofícios expedidos para localização do endereço da 

executada, no prazo de 05 (cinco) dias, e proceder o devido protocolo.

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002790-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA PEREIRA DA MATTA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA TOLEDO OAB - MT0011495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COTRIM DIAS & CIA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO OAB - MT20572/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002790-38.2017.8.11.0041. AUTOR: 

JANAINA PEREIRA DA MATTA LOPES RÉU: COTRIM DIAS & CIA LTDA 

Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do Código de Processo 

Civil, passo às análises necessárias. Observa-se que as partes são 

legítimas e inexiste preliminar a ser sanada, razão pela qual dou o feito por 

saneado. Fixo como ponto controvertido da presente lide: a) a existência 

de defeito na construção do imóvel; e, b) a existência de danos morais 

passíveis de reparação. Para apurar os supostos defeitos na construção 

do imóvel objeto da lide, entendo que a produção de prova pericial técnica 

é essencial, como pretendido pela Requerida em sua contestação. Saliento 

que a perícia técnica será realizada antes da apreciação da necessidade 

de produção de prova testemunhal e depoimento pessoal das partes, pois, 

caso necessário, o perito judicial deverá esclarecer pontos questionados 

por este Juízo e pelas partes em relação a perícia, bem como, pela notícia 

de existência de falhas que comprometem a estrutura do imóvel. Por 

consequência, postergo a apreciação do pedido de descumprimento da 

tutela anteriormente deferida para após a realização da perícia, haja vista 

que Oficial de Justiça não detém conhecimento técnica para tanto. Assim, 

resta prejudicado a análise do pedido de id n. 13728716. Dito isso, nomeio 

como perito judicial Gabriel Libardi de Souza, Engenheiro Civil, registrado 

no CREA/MT n. 120111758-5, que poderá ser encontrado na Rua São 

Domingos, n. 140, bairro Alvorada, CEP 78048-645, nesta Capital, ou pelos 

telefones (65) 99905-9407 e 99288-8782, ou pelo e-mail 

gabriel_libardi_souza@hotmail.com. Desde já fixo o prazo de 30 (trinta) 

dias para entrega do laudo, contados a partir da realização da pericia (art. 

465, caput, do Código de Processo Civil). Intime-se o perito acima nomeado 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste concordância com a 

nomeação e, por consequência, caso positivo, apresente a proposta de 

honorários, nos termos do artigo 465, §2º, I, do Código de Processo Civil. 

Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queiram, arguirem impedimento ou suspeição do profissional nomeado, 

bem como, indiquem assistentes técnicos e apresentem os quesitos 

(artigo 465, §1º do Código de Processo Civil). Havendo indicação dos 

honorários pelo perito, intimem-se as partes para que manifestem 

concordância e, havendo, no mesmo ato, a Requerida deverá comprovar o 

depósito dos honorários periciais, conforme estabelece o artigo 95 do 

Código de Processo Civil (prova pericial pleiteada na contestação de id n. 

8776801). Com o depósito, intime-se o perito judicial para designar dia e 

hora para início dos trabalhos periciais. Autorizo neste momento a 

expedição de alvará para levantamento de 50% (cinquenta por cento) dos 

honorários, para início dos trabalhos, salientando que o remanescente 

deverá ser liberado apenas com o encerramento dos trabalhos. Da 

designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos. Do laudo, às 

partes. Após, conclusos para homologação da perícia e apreciação dos 

pedidos de produção de prova testemunhal e depoimento pessoal das 

partes. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1016831-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MENDES DA SILVA OAB - MT21687/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016831-73.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ADEMIR MARTINS REQUERIDO: AGUAS CUIABA S.A Vistos etc. Ademir 

Martins ajuizou a presente Ação Cautelar de Urgência de Natureza 

Antecipada com pedido de Liminar em face de Águas Cuiabá S/A, ambos 

qualificados nos autos. O Requerente relata que adquiriu em 2016 o imóvel 

situado à Rua 06, quadra 04, n. 09, no bairro Jardim Novo Milênio, nesta 

Capital, todavia até o presente momento a Requerida não forneceu água à 

sua residência, em razão de dívida da antiga proprietária. Aponta que 

tentou solucionar o impasse administrativamente, mas não logrou êxito no 

intento, bem como, que não possui condições financeiras de arcar com as 

faturas pretéritas. Alega que seu vizinho lhe forneceu água através de 

mangueira, porém a Requerida ameaçou de emitir multa ao mesmo, cuja 

residência está registrada sob a matrícula de n. 467841-9. Requereu, 

assim, em sede de tutela de urgência, que a Requerida restabeleça os 

serviços de abastecimento de água e esgoto no seu imóvel e se abstenha 

de cobrar a multa registrada na unidade consumidora de matrícula n. 

467841-9, referente ao Termo de Ocorrência de n. 31300 do dia 

23/05/2018. A inicial veio acompanhada de documentos. Relatado o 

necessário. Decido. Observa-se, de início, a ilegitimidade do Requerente 

para pleitear que a Requerida se abstenha de cobrar a multa registrada na 

unidade consumidora n. 467841-9 (item “c” da inicial), pois ele não é o 

titular da matrícula, fato mencionado pelo próprio Autor na inicial. O 

fornecimento de água se funda em contrato entre proprietário da unidade 

consumidora e a concessionária de serviço público, cuja natureza da 

obrigação é propter personam, ou seja, pessoal. Portanto, reconheço de 

ofício a ilegitimidade ativa do Requerente para julgar extinto o presente 

feito, tão somente em relação ao pedido de item “c” da inicial. Além disso, 

recebo a inicial como ação do Procedimento Comum e passo à apreciação 

da tutela de urgência pretendida. A tutela de urgência 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 

probabilidade do direito se evidencia através documento de id n. 13692467 

que demonstra, ao menos neste momento processual, que o Requerente 

adquiriu o imóvel da antiga proprietária, bem como, dos documentos 

carreados com a ação de n. 1034499-91.2017 que indicam que a dívida 

cobrada se refere à antiga proprietária, incumbindo a esta a 

responsabilidade de pagar as faturas vencidas. Ou seja, a Requerida não 

pode negar o fornecimento de água na residência do Autor, pois os 

débitos pertencem ao antigo proprietário. Nesse sentido: Ementa: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. PROVA DA 

POSSE DO IMÓVEL POSTERIOMENTE A ORIGEM DOS DEBITOS. FATURAS 

EM NOME DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. INDEVIDA A 

IMPOSIÇAO DE PAGAMENTO AO NOVO USUÁRIO. SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA MANTIDA. O autor comprovou nos autos ter tomado posse 

do imóvel posteriormente aos débitos constituídos por terceiro, que 

ocupou o imóvel em período pretérito, consoante se observa pela prova 

oral e documental. Assim, indevida a exigência de pagamento de débito 

pretérito, em nome de terceiro, como condição para a troca de titularidade 

e restabelecimento da energia, na medida em que a natureza da obrigação 

é propter personam, ou seja, pessoal. Inteligência do art. 128, § 1°, da 

Resolução ANEEL n° 414/2010. Devolução do valor pago que deve se dar 

na forma simples, uma vez que se afigura, na espécie, engano justificável 

da concessionária. Inteligência do art. 42 § único do CDC. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71005522768, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia 

Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 08/07/2015). Por sua vez, resta em 

evidência a urgência do pedido, uma vez que a falta 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). De igual modo, não verifico perigo de irreversibilidade (art. 300, §3º, 

do CPC), pois em qualquer tempo a presente decisum poderá ser 

revertida, desde que presentes os requisitos, bem como não causará 

danos à Requerida Dessa forma, presentes os requisitos exigidos no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro a tutela de urgência 

reivindicada para determinar que a concessionária Requerida restabeleça 

o fornecimento do serviço de água e esgoto no imóvel do Requerente, no 

prazo de 02 (dois) dias. Caso necessário, determino que a Requerida 

proceda a alteração da titularidade do referido imóvel, devendo informar 
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nos autos. Em caso de descumprimento da presente, fixo multa diária de 

R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite máximo de 30 (trinta) dias. Defiro 

a assistência judiciária gratuita pleiteada pelo autor, nos termos do artigo 

98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 

334 do Código de Processo Civil) para 30 de outubro de 2018, às 09:00 

horas, a ser realizada na sala 01 da Central de Conciliação instalada neste 

Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, 

que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 334, §8º, 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020061-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN CAVALCANTE VITORIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020061-26.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MIRIAN 

CAVALCANTE VITORIO 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014739-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIRES SANTOS DE SA (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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014739-25.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

AIRES SANTOS DE SA 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 25 

de outubro de 2018, às 11:15 horas, a ser realizada na sala 04 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: 1014942-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALIRIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014942-84.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ALIRIO FERREIRA DOS SANTOS 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. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 25 de outubro de 2018, às 11:30 horas, a ser 

realizada na sala 04 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: 1015049-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL ALMEIDA 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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015049-31.2018.8.11.0041. AUTOR: RAUL 

ALMEIDA DO NASCIMENTO 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 25 

de outubro de 2018, às 11:45 horas, a ser realizada na sala 04 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: 1015095-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO RAMOS TOLEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015095-20.2018.8.11.0041. AUTOR: PAULO 

SERGIO RAMOS TOLEDO 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 25 

de outubro de 2018, às 12:00 horas, a ser realizada na sala 04 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 
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de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015098-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE CAVALCANTE (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 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015098-72.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARCIO JOSE CAVALCANTE 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 25 

de outubro de 2018, às 08:00 horas, a ser realizada na sala 05 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: 1015104-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA SOUSA (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 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015104-79.2018.8.11.0041. AUTOR: 

FERNANDO DA SILVA SOUSA 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 25 

de outubro de 2018, às 08:15 horas, a ser realizada na sala 05 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: 1015113-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA GOMES DA MOTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015113-41.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JOANA GOMES DA MOTA 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 25 

de outubro de 2018, às 08:30 horas, a ser realizada na sala 05 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.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015553-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN WILSON VIDOTTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 27/09/2018, às 12h00min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011950-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA BARBOSA ADORNO (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)

 

Intimação da parte Requerida para efetuar o pagamento das custas finais 

do processo, no prazo legal, conforme certidão da contadoria constante 

no id 14078063.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009322-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DE FREITAS 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)

 

Intimação da parte Requerida para efetuar o pagamento das custas finais 

do processo, no prazo legal, conforme certidão da contadoria constante 

no id 14078856.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009327-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON RIBEIRO CAMPOS (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)

 

Intimação da parte Requerida para efetuar o pagamento das custas finais 

do processo, no prazo legal, conforme certidão da contadoria constante 

no id 14078944.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013185-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR CANDIDO DE SOUZA JUNIOR (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)

 

Intimação da parte Requerida para efetuar o pagamento das custas finais 

do processo, no prazo legal, conforme certidão da contadoria constante 

no id 14079065

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014824-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. F. M. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

ADRIANA MIRANDA PEREIRA OAB - 026.745.111-33 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da parte Requerida para efetuar o pagamento das custas finais 

do processo, no prazo legal, conforme certidão da contadoria constante 

no id 14079216.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014088-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBI LOHMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da parte Requerida para efetuar o pagamento das custas finais 

do processo, no prazo legal, conforme certidão da contadoria constante 

no id 14079322.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020571-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR LOPES TESOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA OAB - MT20295/O (ADVOGADO)

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte Requerida para efetuar o pagamento das custas finais 

do processo, no prazo legal, conforme certidão da contadoria constante 

no id 14079429.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014143-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI OAB - MT0010964A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da parte Requerida para efetuar o pagamento das custas finais 

do processo, no prazo legal, conforme certidão da contadoria constante 

no id 14079699 .

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023465-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIRSON DA LUZ NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO COSTA (EXECUTADO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora para efetuar o pagamento das custas finais do 

processo, no prazo legal, conforme certidão da contadoria constante no id 

14079817.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032742-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARINDO VICENTE DE FIGUEIREDO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR OAB - MT0007400A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COIMBRAL CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

Certifico que, procedo intimação da parte autora para, no prazo legal, dar 

andamento ao feito sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010238-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA DA SILVA BANDEIRA (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)

 

Intimação da parte Requerida para efetuar o pagamento das custas finais 

do processo, no prazo legal, conforme certidão da contadoria constante 

no id 14079915.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1023082-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIA CRISTINE DA SILVA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte Requerida para efetuar o pagamento das custas finais 

do processo, no prazo legal, conforme certidão da contadoria constante 

no id 14080315.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017200-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO NOBERTO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)
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Intimação da parte Requerida para efetuar o pagamento das custas finais 

do processo, no prazo legal, conforme certidão da contadoria constante 

no id 14080582.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020096-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELLO CONSTRUTORA, COMERCIO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 

ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1020096-83.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Compulsando os autos 

verifico que a parte Autora formulou pedido de concessão do beneficio da 

assistência judiciária gratuita, sem juntar elementos de prova da alegada 

condição de hipossuficiência. Saliento que a declaração de 

hipossuficiência e os documentos do Id.14043180 ao Id.14043187, não 

são suficientes para demonstrar o faturamento mensal/anual da 

Requerente, para fins de corroborar a alegada insuficiência de recurso 

financeiro para suportar as custas processuais de distribuição da ação. 

Desta feita, INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

EMENDAR A INICIAL, nos termos do artigo 321 do CPC, para querendo, 

juntar aos autos a atual Declaração de Imposto de Renda, balanço 

financeiro mensal, etc, a fim de demonstrar não possuir renda suficiente 

para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento, sob 

pena de indeferimento do benefício, de acordo com o artigo 99, §2º, do 

CPC. Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para análise 

ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005085-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID SEVERO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte Requerida para efetuar o pagamento das custas finais 

do processo, no prazo legal, conforme certidão da contadoria constante 

no id 14080723.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007207-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVINO LINO NUNES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte Requerida para efetuar o pagamento das custas finais 

do processo, no prazo legal, conforme certidão da contadoria constante 

no id 14080922.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023333-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR CORREIA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da parte Requerida para efetuar o pagamento das custas finais 

do processo, no prazo legal, conforme certidão da contadoria constante 

no id 14081055.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017869-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA SANTANA (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)

 

Intimação da parte Requerida para efetuar o pagamento das custas finais 

do processo, no prazo legal, conforme certidão da contadoria constante 

no id .14081231

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002525-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da parte Requerida para efetuar o pagamento das custas finais 

do processo, no prazo legal, conforme certidão da contadoria constante 

no id 14081580

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020272-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA VICENCIA TIBALDI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS DOLCI DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

CP nº 1020272-62.2018.8.11.0041 Vistos, Em que pese estarem 

elencados no artigo 260 do CPC, os requisitos essenciais da carta 

precatória, nota-se que a presente missiva não se encontra revestida dos 

requisitos legais, vez que foi encaminhada desacompanhada de cópia do 

despacho judicial. Diante do exposto, fundamentado no que dispõe o 

inciso I, do art. 267, do CPC, devolva-se a presente carta precatória ao 

Juízo de origem, observando as formalidades legais, estabelecidas na 

CNGC/MT. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006087-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN JOSE SANTOS DE JESUS (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)

 

Intimação da parte Requerida para efetuar o pagamento das custas finais 

do processo, no prazo legal, conforme certidão da contadoria constante 

no id 14081779.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019441-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA APARECIDA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte Requerida para efetuar o pagamento das custas finais 

do processo, no prazo legal, conforme certidão da contadoria constante 

no id 14081972 .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014330-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte Requerida para efetuar o pagamento das custas finais 

do processo, no prazo legal, conforme certidão da contadoria constante 

no id 14082159.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011840-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE DA SILVA LOPES (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)

 

Intimação da parte Requerida para efetuar o pagamento das custas finais 

do processo, no prazo legal, conforme certidão da contadoria .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011520-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOLORES INACIO TELES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da parte Requerida para efetuar o pagamento das custas finais 

do processo, no prazo legal, conforme certidão da contadoria .

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010331-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FANAVIA DE FRANCA DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte Requerida para efetuar o pagamento das custas finais 

do processo, no prazo legal, conforme certidão da contadoria .

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020315-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENON NERY ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES RAMOS OAB - MT0017730A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Indenizatória, onde a parte requerente formula 

pedido de gratuidade da Justiça, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais, deixando, contudo 

de anexar ao pedido o documento probatório necessário. Dessa forma, 

fundamentado no que dispõe o artigo 99, § 2º do CPC, intime a parte 

requerente, por seu patrono, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar o pedido inicial, demonstrando nos autos que faz jus ao benefício 

requerido, anexando ao feito (cópia da CTPS, holerite ou última declaração 

de imposto de renda), ou ainda, para no mesmo prazo recolher as custas 

processuais, sob pena de indeferimento da inicial, com base no que 

dispõe os artigos 321 e 290, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020325-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EVANGELISTA TEOFILO RODRIGUES (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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro Obrigatório 

- DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 

319 do CPC, e precisa ser adequado. Dos documentos anexados ao 

pedido inicial, nota-se que o “AR” encaminhado a Seguradora Lider, deixa 

de declarar que o conteúdo do envelope se trata de Requerimento 

Administrativo de Benefício do Seguro Obrigatório-DPVAT., e que o 

requerente anexa nos autos apenas, a cópia do requerimento postado, 

deixando de fazer prova do rol de documentos que o instruíram. Dessa 

forma, não resta demonstrado nos autos que o requerimento postado, 

seguiu devidamente instruído com os documentos exigidos para o 

recebimento da indenização. Ante ao exposto, intime-se a parte 

requerente, via DJE, por seu Patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial, trazendo para os autos cópia dos documentos 

encaminhados junto com o requerimento administrativo postado via AR, ou 

ainda, para juntar nos autos pedido protocolado num dos pontos de 

atendimento credenciados e disponibilizados, desde o dia 02 de Julho do 

corrente ano, pela Seguradora Líder, no Estado, para o recebimento do 

Seguro DPVAT, para posterior prosseguimento do feito, sob pena de 

indeferimento. Consigne-se que o não atendimento de tais providências 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único). 

Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado na disposição contida no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a 

parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Intimação 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)

Maria Francisca Branco Barreto (RÉU)

Espólio de Benedito Brasil Barreto Filho (RÉU)

Outros Interessados:

LUCILEIA DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO)

HITAYNAN FERNANDES MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO)

VANIA DA SILVA CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Certifico que, designo o dia 08/10/2018, às 10h30min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 
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F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025703-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA LORENA BARBOSA DE CARLI (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)

 

Intimação da parte Requerida para apresentar contrarrazões ao Recurso 

de Apelação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005753-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 01/10/2018, às 08:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002814-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 01/10/2018, às 09:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006901-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLETA GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT0010097A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 08/10/2018, às 08:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005346-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 08/10/2018, às 09:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001898-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER FRANCISCO DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

West Central (REQUERIDO)

DESTA TURISMO AGENCIA DE VIAGEM EIRELI - ME (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEOMAR FERREIRA SILVA OAB - MT15495/B (ADVOGADO)

ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO OAB - MT20643/O 

(ADVOGADO)

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT0008934A (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

PJE nº 1001898-32.2017.8.11.0041 VISTOS EM SANEAMENTO, Com fulcro 

no artigo 357 do Código de Processo Civil, passo a proferir decisão de 

saneamento e organização do processo: Pretende o Autor a condenação 

das Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais em 

decorrência da falsificação de sua assinatura em documento denominado 

“ficha cadastral”, preenchido por ocasião da aquisição de passagens 

aéreas junto às Requeridas, cujo pagamento seria efetivado de forma 

parcelada no valor de R$ 1.865,00 (hum mil, oitocentos e sessenta e cinco 

reais), mediante cheques pré-datados para todo dia 15 de cada mês. 

Obtempera que as Requeridas teriam encaminhado os cheques para 

compensação todo dia 14, sob o pretexto de que essa data constava no 

referido documento, causando-lhe inúmeros prejuízos, razão pela qual, 

interpusera ação indenizatória que tramitou perante o 1º Juizado Especial 

Cível da Capital, onde foi proferida sentença favorável condenando 

àquelas ao pagamento de indenização por danos morais, já transitada em 

julgado. DAS PRELIMINARES ARGUIDAS PELAS PARTES: 1) REJEITO a 

preliminar de IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, 

pois não houve deferimento do pedido de gratuidade da justiça e a parte 

Autora efetuou o recolhimento das custas processuais. 2) REJEITO a 

preliminar de INCOMPETENCIA TERRITORIAL, seja porque fulcrada na lei 

dos juizados especiais que não se aplica ao presente, como também pelo 

fato da inexistência de obrigatoriedade legal para juntada de comprovante 

de endereço para propositura da ação, máxime considerando a existência 

de outros elementos nos autos hábeis a comprovar o domicílio do autor 

nesta urbe. 3) A preliminar de ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR arguidas pelas Requeridas DESTAK TURISMO 

AGENCIA DE VIAGEM LTDA ME e WEST CENTRAL VIAGNS E TURISMO 

LTDA, se confunde com o mérito. 4) Com relação à preliminar de COISA 

JULGADA, verifico que assiste razão as partes Requeridas. Para que se 

opere tal fenômeno, deve haver tríplice identidade entre as ações, qual 

seja, partes, causa de pedir e pedido. Em relação à causa de pedir, 

vejamos o ensinamento de Humberto Theodoro: “a causa petendi, por sua 

vez, não é a norma legal invocada pela parte, mas o fato jurídico que 

ampara a pretensão deduzida em juízo. Todo direito nasce do fato, ou 

seja, do fato a que a ordem jurídica atribui um determinado efeito. A causa 

de pedir, que identifica uma causa, situa-se no elemento fático e em sua 

qualificação jurídica. Ao fato em si mesmo dá-se a denominação de "causa 

remota" do pedido; E a sua repercussão jurídica, a de "causa próxima" do 

pedido. Para que sejam duas causas tratadas como idênticas é preciso 

que sejam iguais tanto a causa próxima como a remota. (In Curso de 

Direito Processual Civil, vol. II, 41 Edição, Editora Forense, 2007, pag. 595). 

De outra sorte, é sabido que no direito brasileiro adota-se a teoria da 

substanciação, segundo a qual e exigida a explicitação dos fundamentos 

de fato causa de pedir próxima e dos fundamentos de direito causa de 

pedir remota, portanto, a causa de pedir é classificada como remota e 

próxima, consistindo aquela no fato em si mesmo e esta em sua 

repercussão jurídica, e que para a configuração da identidade de ações, 

apta a formação da coisa julgada material, e imprescindível 

correspondência entre as causas de pedir, tanto a próxima quanto a 

remota. No caso, compreende o mosaico fático (causa de pedir remota) a 

justificar o pedido de indenização por danos morais, a prática de ato ilícito 
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praticado pelas Requeridas consubstanciado na suposta falsificação da 

assinatura no documento denominado “ficha cadastral”, que segundo o 

Autor teria sido confeccionado com o propósito de se eximir da 

responsabilidade pela compensação dos cheques emitidos para 

pagamento da aquisição de passagens aéreas em data diversa daquela 

aposta nos títulos. A rigor, entendo que a causa de pedir próxima 

(consistente na alegada violação dos direitos de personalidade do Autor, 

que ao final, postula indenização por danos morais), decorrente daquele 

fato jurídico (falsificação da assinatura na ficha cadastral que daria 

suporte ao envio dos cheques para compensação todo dia 14 de cada 

mês), já foi chancelada com a sentença pronunciada nos autos da ação 

indenizatória anteriormente promovida pela parte Requerente em desfavor 

das Requeridas. Nesse passo, clarividente que o dano suportado pelo 

Autor foi decorrente do mesmo fato envolvendo as mesmas partes da 

ação pretérita ajuizada e já devidamente julgada, operando-se, assim, a 

eficácia preclusiva da coisa julgada material. Por consequência, a extinção 

do feito é medida que se impõe, nos termos do artigo 485, V do CPC. No 

tocante ao pedido de condenação da parte Autora nas penas de litigância 

de má-fé, não verifico fundadas razões para se elencar a conduta 

processual da demandante como tal. Isto porque, a parte Autora em 

momento algum alterou a verdade dos fatos, tampouco se observa 

intenção sua a obtenção de fim ilegítima, inexistindo comprovação do dolo 

específico daquela em se furtar aos efeitos da coisa julgada, mas, sim, 

numa interpretação equivocada de sua pretensão, diversa deste julgador, 

quanto aos limites objetivos da relação processual anteriormente 

angularizada. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 337 e 485, V do 

CPC, RECONHEÇO A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA arguida pelas 

partes Requeridas, e por consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MERITO. CONDENO a parte Autora ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

os quais fixo individualmente em R$ 2.000,00 (dois mil reais) a cada parte 

Requerida nos termos do artigo 85 do CPC. Preclusa a via recursal, 

inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005294-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 08/10/2018, às 09:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001254-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. P. T. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEVELIN COUTO PIMENTA TREVISAN OAB - 008.627.191-19 

(REPRESENTANTE)

INESSA DE OLIVEIRA TREVISAN SOPHIA OAB - MT0006483A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 08/10/2018, às 10:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006108-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOTO RACA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS AFONSO DA SILVA - ME (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019498-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMES SANTANA ALVES (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)

 

Intimação da parte Autora para manifestar do pagamento da condenação.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 854530 Nr: 57087-51.2013.811.0041

 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: GILSON ANTONIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCANTIL LUNA LTDA, BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO FINANCEIRA E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA PALOMA BUSATO - 

OAB:11775/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT, ELIZETE APARECIDA O. SCATIGNA - 

OAB:OAB/MT 11.178

 Processo Código nº 854530

Vistos,

Trata-se de Execução de Sentença com nova ordem de bloqueio expedida 

na conta bancária da executada Bv Financeira S/A, pelas razões 

declinadas na decisão de folhas 250.

No caso, ouve condenação solidaria tendo a executada Mercantil Luna 

Ltda, depositado nos autos metade da condenação, valor este já 

levantado pelo exequente as folhas 229.

Do cálculo elaborado pela contadoria Judicial, as folhas 230/234, ouve 

impugnação pela primeira executada, sendo o cálculo retificado, pela 

Contadoria Judicial onde demonstra a existência do valor do saldo 

remanescente da condenação e da multa cominatória (fls. 238/244), que 

no caso, deverá ser paga apenas pela executada BV Financeira Ltda.

As partes intimadas da retificação do calculo, não se pronunciaram nos 

autos, conforme relata a certidão lavrada as folhas 245, dessa forma, 

homologo o cálculo da Contadoria Judicial, retificado as folhas 238/244, 

para que produzam seu jurídicos e legais efeito.

Muito embora na condenação solidária cada um dos devedores responde 

pela integralidade da dívida, todavia, neste caso, considerando o depósito 

de parte da condenção já realizado pela primeira executada, a penhora 

Bacenjud do saldo remanescente e o valor da multa cominatória serão 

formalizadas apenas na conta bancária da executada Bv financeira S/A.

A ordem de bloqueio realizada nas contas bancárias da executada BV 

Financeira S/A, obteteve resultado positivo, sendo bloqueado na conta 

Bancária da parte executada o valor de R$ 206.920,77 (duzentos e seis 

mil trezentos novecentos e vinte reais e setenta e sete centavos), os 

quais foram transferidos para a Conta Única do TJ/MT, conforme número 

do Identificador de Depósito – ID, gerado no recibo de transferência, o qual 

constituo como termo de penhora, seguindo anexo a esta decisão.

Oficie-se a Conta Única do TJ/MT, solicitando a vinculação do valor 

penhorado para estes autos.

Intime-se a parte executada da penhora realizada, por seu patrono, via 

DJE.

 Decorrido o prazo diga o exequente em cinco dias, e voltem-me os autos 

conclusos.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes
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 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 9643 Nr: 4576-72.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIEL LOCADORA DE VEÍC. EQUIP. ESPECIAIS SERV. E 

COM. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olívio Beltrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT

 Código do Processo nº 9643

Vistos,

 Trata-se de Ação de Execução que aguarda indicação de bens para 

penhora, onde o exequente vem requerer a renovação da penhora 

eletrônica via Bacenjud.

Analisando os autos, verifica-se que o exequente deixou de cumprir o 

despacho de folhas 306, na forma determinada, visto não ter abatido no 

cálculo da dívida exequenda, o valor o valor já levantado nos autos.

Dessa forma, indefiro o prosseguimento do feito executivo nos moldes 

requeridos pelo exeqüente às folhas 307.

Nestes autos, o cálculo deverá ser atualizado até a data da penhora 

realizada de folhas 280, abatido o valor penhorado e só então atualizado o 

saldo remanescente.

No caso, ouve apenas a formalização da pesquisa no Detran, via Renajud, 

tendo obtido resultado negativo, por não haver veículo cadastrado em 

nome da parte executada, conforme relatório anexado nos autos.

Isto posto, intime-se a parte exequente para no prazo de cinco dias, 

apresentar nos autos novo cálculo da dívida, para posterior 

prosseguimento do feito, sob pena de indeferimento.

 Imbuído no princípio da cooperação - art. 6º do CPC, para maior agilidade, 

ressalto que o pedido de penhora eletrônica (Bacenjud/Renajud) deverá 

conter todas as informações necessárias para realização do ato, tais 

como: o nome das partes; o numero do CPF ou do CNPJ da parte 

executada e o valor atualizado da dívida, para posterior prosseguimento.

Intime-se o exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 99510 Nr: 14004-68.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENOFA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLADISLAU KUVIATZ, WLADIS BORSATTO 

KUVIATZ, CLECI BORSATTO KUVIATZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3.551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6.252/MT, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719-A/MT, IVALDIR 

PAULO MUHL - OAB:4526-A/MS, MIRIAN C. RAHMAN MUHL - 

OAB:4.624/MT, NOELI ALBERTI - OAB:4.061/MT

 Código do Processo nº 99510

Vistos,

Trata-se de Execução de Titulo Judicial onde a parte exequente vem aos 

autos requerer a penhora de 02 (dois) imóveis, alegando que pertencem 

aos executados.

No caso, não há como saber se os imóveis indicados encontram-se livres 

de ônus e se ainda pertencem aos executados, visto que o pedido 

encontra-se desacompanhado dos documentos probatórios necessários.

Dessa forma, intime a parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, 

anexar nos autos a certidão atualizada de inteiro teor dos imóveis 

indicados a penhora, para posterior prosseguimento do feito, sob pena de 

indeferimento.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 285509 Nr: 7885-18.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABINA GONÇALVES DA SILVA, SATURNINO 

GONÇALVES DA SILVA, BERNADETE GONÇALVES DA SILVA, MARIA 

JULIANA DA SILVA SENABIO, DJANIRA MAURA DA SILVA, CLORINTA 

GONÇALVES DA SILVA, LUIS GONÇALVES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3.574/MT, FLAVIO JOSÉ FERREIRA - UNIC - OAB:3.574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVIDES ATAÍDIO 

GONÇALVES - OAB:13.440-A, EVANGELINA APARECIDA BARROS 

GONÇALVES - OAB:10.417/MT

 Código do Processo nº 285509

Vistos,

Trata-se de Ação de Execução de Sentença, que o despacho de folhas 

335, não pode ser cumprido em razão da parte executada não ter 

localizada conforme relata a certidão de folhas 342.

A parte exequente vem aos autos requerer a penhora Renajud e a busca 

via infojud para localização da parte executada.

Sendo assim, defiro o pedido formulado pelo exequente, determino que se 

formalize a busca no Detran para penhora de veículos do executado.

 No caso, a pesquisa realizada no Detran, via Renajud, obteve resultado 

negativo, por inexistir veículos cadastrados em nome da parte executada, 

conforme relatório anexado nos autos.

Dessa forma, tratando-se a executada de pessoa jurídica para fins de 

localizar seu atual endereço ou de seus sócios, determino que se oficie à 

Junta Comercial do Estado, requisitando informações quanto os últimos 

atos constitutivos da empresa executada e de seus sócios proprietários, 

no prazo de dez dias, sob pena de desobediência.

 Juntadas as informações solicitadas, diga o exequente em cinco dias, 

após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se o exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 358266 Nr: 28599-62.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMIA OLIVEIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURITA GARÇA R. BORTHOLACCI, RODRIGO 

CESAR RIBEIRO BORTHOLACCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARAIZA DA SILVA PAIXAO - 

OAB:11.501MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 JEP/MT

Fls:

 Gab.

Processo Código nº 358266

 Vistos,

 Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença, onde a parte exequente 

vem informar a existência de crédito pertencente aos executados nos 

autos do Processo de Inventário nº 41331-94.2016.811.0041 - Código nº 

11733046, que tramita na Segunda Vara Especializada de Família e 

Sucessões da Capital – MT, requerendo ao final, a penhora do referido 

crédito no rosto daqueles autos, até o limite do débito exequendo.

 Os documentos carreados aos autos (fls. 527/529), e o Sistema Apolo, 

confirmam a existência de Ação de Inventário onde os executados são 

requerentes/herdeiros.

Diante do exposto, nos termos do que dispõe o artigo 860 do Código do 

Processo Civil, defiro a penhora do crédito indicado pelo exequente às 

folhas 225, dos Direitos hereditários pertencentes aos executados.

 Proceda-se a penhora no rosto dos autos do Processo de Inventário nº 
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41331-94.2016.811.0041 - Código 1173046, que tramita na Segunda Vara 

Especializada de Família e Sucessões, desta Capital – MT, dos Direitos 

Hereditários pertencentes aos Requerentes/herdeiros Laurita Graça 

Ribeiro e Rodrigo Cesar Ribeiro Bortholacci, até o limite do valor executado 

nesta ação, conforme requer o pedido formulado pelo exequente as folhas 

225/226.

Expeça-se o necessário.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 782475 Nr: 36120-19.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CUIABÁ OFFICE TOWER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTÔNIO TOLENTINO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO LUÍZ OLIVEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:13.374/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 782475

Vistos,

Trata-se de Execução de Sentença, onde razão assiste ao exequente nos 

embargos interpostos as folhas 108/109, por haver indicado outros bens a 

penhora, conforme se verifica no item “2” do pedido formulado as folhas 

94.

Todavia, ao analisar os autos constata-se que os documentos encartados 

as folhas 99/103, datam do ano 2014, sendo necessário, para a 

formalização da penhora que venha para os autos documentos 

probatórios atualizados quanto a vigência do referido contrato.

Isto posto, intime-se a parte exequente para no prazo de cinco dias, trazer 

para os autos informação atualizada quanto a vigência do contrato de 

locação do imóvel pertencente ao executado, para posterior apreciação 

do pedido de penhora do crédito indicado, sob pena de indeferimento.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 217570 Nr: 26298-50.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÁCIO CAMILO RUARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D A INDUSTRIA COMPÉRCIO E EXPORTAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BERTOLDO BARCHET 

- OAB:5665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÚCIO ROBERTO ALVES DOS 

REIS - OAB:6710, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 Código do Processo nº 217570

Vistos,

 Trata-se de processo em fase de Execução de Sentença, onde o 

exequente vem aos autos indicar um imóvel de propriedade da parte 

executada para penhora.

Estando o pedido instruído com a matrícula do imóvel (fls. 398/403), defiro 

a penhora requerida pelo exequente no pedido formulado as folhas 

395/396, o que faço com fundamento na disposição contida no § 3º do 

artigo 523 do CPC.

Lavre-se o Termo de penhora nos autos, ficando a parte executada por 

este ato, constituída depositária (art. 845, § 1º, do CPC).

Cumpre ao exequente a averbação na matrícula do imóvel mediante a 

apresentação do Termo na respectiva Serventia Registral (CPC, artigo 

844), devendo este, comprovar nos autos, o registro da averbação da 

penhora.

Intime-se a parte devedora da penhora, na pessoa do advogado 

constituído nos autos, conforme preceitua o art. 841, § 1º, do CPC.

A seguir, expeça-se mandado de avaliação do bem penhorado.

 Avaliado, digam as partes no prazo de dez dias, sob pena de preclusão.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 166168 Nr: 15916-32.2004.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMES JÁCIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORNAL A GAZETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REALINO DA ROCHA BASTOS - 

OAB:5713/MT, THALES AUGUSTO CALDEIRA DA BASTOS - 

OAB:8.586/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT

 Código do Processo nº 166168

Vistos,

 Trata-se de processo em fase de Execução de Sentença, onde o 

exequente vem aos autos manifestar concordância com o imóvel indicado 

parte executada a penhora, conforme manifestação nos autos.

Estando o pedido instruído com a matrícula do imóvel (fls. 359/361), defiro 

a penhora requerida pelo exequente no pedido formulado as folhas 

362/363, o que faço com fundamento na disposição contida no § 3º do 

artigo 523 do CPC.

Lavre-se o Termo de penhora nos autos, ficando a parte executada por 

este ato, constituída depositária (art. 845, § 1º, do CPC).

Cumpre ao exequente a averbação na matrícula do imóvel mediante a 

apresentação do Termo na respectiva Serventia Registral (CPC, artigo 

844), devendo este, comprovar nos autos, o registro da averbação da 

penhora.

Intime-se a parte devedora da penhora, na pessoa do advogado 

constituído nos autos, conforme preceitua o art. 841, § 1º, do CPC.

A seguir, expeça-se mandado de avaliação do bem penhorado.

 Avaliado, digam as partes no prazo de dez dias, sob pena de preclusão.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 402774 Nr: 35308-79.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO RURAL DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROGADO COM. MAT. INSEMINAÇÃO E 

SERVIÇOS LTDA, LUÍS FERNANDO PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA 

- OAB:6687/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8.616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 402774

Vistos,

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença onde a parte 

exequente requer busca eletrônica no Detran, para penhora de veículos 

da executada.

Não havendo comprovação do pagamento nos autos, defiro a busca 

requerida pelo exequente as folhas 117. Formalize-se a Busca junto ao 

Sistema Renajud.

Solicitada a pesquisa no Detran, via Renajud, obtivemos resultado 

negativo, por inexistir veículos cadastrados em nome da parte executada, 

conforme relatório anexado nos autos.

Isto posto, não havendo indicação de outros bens pelo exequente, 

fundamentado no que dispõe o § 3º do artigo 523 do CPC, determino que 

se proceda à penhora de bens que guarnecem a Sede da empresa 

executada, tantos quantos bastem para garantia do valor exequendo, com 

exceção dos legalmente impenhoráveis, conforme preconiza o artigo 833 

do CPC/2015.

Expeça-se Mandado de Penhora e Avaliação.

Intime-se a parte exequente.
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Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1107287 Nr: 13492-94.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CM HOSPITALAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA 

SAUDE LTDA., LO RUAMA SOARES FEDERIZZI, VINICIUS SOARES 

FEDRIZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E 

SILVA - OAB:161.995/SP, SAULO VINICIUS DE ALCÂNTARA - 

OAB:215.228 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho a intimação da parte autora para, no prazo legal 

manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 778406 Nr: 31810-67.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSGRANCAP LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON ISLAN LEITE CHAVES-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO FONTOURA SAMPAIO 

FARIA - OAB:6.469/MT, HEBER AZIZ SABER - OAB:9825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente, para proceder à 

distribuição da carta precatória expedida nos autos, bem como comprovar 

sua distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 814825 Nr: 21282-37.2013.811.0041

 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: CONDOMINIO VILA SOPHIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E 

ESGOTO DE CUIABA, JUNÇÃO INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13.741/MT, INGRID GONÇALVES DE OLIVEIRA - OAB:16.622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestar-se nos 

autos acerca do Laudo Pericial de fls. 301/344, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 819430 Nr: 25702-85.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FELIPE GOMES DE SOUZA

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

SEGURO S/A

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

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Código – 819430.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 124 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 118/122 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. 121 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 124.

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, 09 de Julho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1116353 Nr: 17199-70.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATEA SUZANETE DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Código –1116353.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 129 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 94/96 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. 95 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 129.

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, 09 de Julho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 795730 Nr: 2070-30.2013.811.0041

 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: JACIR ANTONIO VIVIANI, OLMIRO CAMILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUETONI TRANSPORTES LTDA, COMPANHIA 

DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA CRISTINA DE PAULA 

SOMARIVA - OAB:37876/PR, TEREZA GOLENIA DOS PASSOS - 

OAB:40026/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, pedro gasparino ribeiro - OAB:58887-sp, 

rafael augusto gasparino ribeiro - OAB:230281-SP

 Código – 795730

VISTOS,

A parte Requerente deixou transcorrer in albis o prazo para manifestar 

quanto a eventual existência de valor remanescente, presumindo-se 

satisfeita a obrigação.

Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO 

o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 308 em favor da parte 

Requerente, creditado na conta a ser indicada nos autos.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do Código de Processo Civil.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 09 de Julho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes
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 Cod. Proc.: 1167972 Nr: 39266-29.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA GUAPORÉ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTELLI TRANSPORTES LTDA, BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9173/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11.660, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3569-B, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Código – 1167972

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes juntado às 

fls. 231/233, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Consequentemente, DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do CPC.

Expeçam-se os ALVARÁS do valor depositado em favor da parte 

Requerente, a serem creditados conforme especificados às fls. 235.

 As partes ficam dispensadas do pagamento de eventuais custas 

remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º do CPC.

Renunciado o prazo recursal, arquivem-se os autos, observando as 

providências de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 09 de Julho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 373491 Nr: 9894-79.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT, 

MANT.DO CENTRO UNIVERSITÁRIO-UNIVAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE DA SILVA SANTOS

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

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE DA SILVA SANTOS - 

OAB:216470

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, manifestar 

nos autos acerca da certidão do oficial de justiça, de fls. 149/150, ou 

requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1110513 Nr: 14890-76.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDER COSTA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA CRUZ 

OLIVEIRA ARAUJO - OAB:12.933/MT, RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TOMAVOI - 

OAB:OAB/MT4729A

 Código – 1110513.

VISTOS,

A parte Requerente às fls. 248/249 manifestou concordância ao valor 

depositado pela parte Requerida às fls. 245/246 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. 246 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 249.

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, 09 de Julho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1041921 Nr: 42495-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA MARTINS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BANORTE S/A, MATSUNO OHRA, 

JOÃO CORDEIRO RODIGUES, FRANCISCO ANSELMO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVEIRA - OAB:10464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2838

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal 

manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 718397 Nr: 14427-13.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISABETE DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DE LARA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH QUEIROZ DO 

SACRAMENTO - OAB:13865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCEU RIBEIRO TEIXEIRA - 

OAB:1006/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal 

manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 15119 Nr: 4065-74.1996.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO DE ARAÚJO CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO TERNOVOI DE 

MORAES - OAB:2.397/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PERON - OAB:3060

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 824590 Nr: 30636-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLIDONIO JOSÉ CELESTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA PEDROZA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉRIS ALVES PONDE - OAB:13830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 913967 Nr: 39473-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUCIA GAIDE BOURET TORRES AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELITO JOSÉ DALCIN JUNIOR, ENILDO DE 

FRANÇA BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO A. FREIRE FILHO - 

OAB:3477 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO FABIANO DE 
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OLIVEIRA LIMA - OAB:MT/6546, NELITO JOSÉ DALCIN JUNIOR - 

OAB:6.389/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE A AÇÃO DE DESPEJO para rescindir o contrato de locação 

havido entre as partes e CONDENAR as partes Requeridas NELITO JOSÉ 

DALCIN JUNIOR e ENILDO DE FRANÇA BARRETO, solidariamente, ao 

pagamento dos encargos locatícios vencidos em outubro/2013 a 

novembro/2013 e cheques sem provisão de fundos, conforme 

demonstrativo de débito acostado as fls. 100/102, acrescido de juros de 

1% ao mês, correção monetária (INPC) a partir do vencimento e multa de 

2% sobre cada débito impago, os débitos de IPTU relativo ao período de 

2014 (parcial) e o exercício proporcional ao do ano de 2015, no valor de 

R$ 2.128,65 (dois mil, cento e vinte e oito reais e sessenta e cinco 

centavos), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) 

a partir do vencimento e as despesas com a reforma/pintura do imóvel no 

valor de R$ 29.067,12 (vinte e nove mil e sessenta e sete reais e doze 

centavos), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária a partir 

do respectivo orçamento.Condeno ainda, as partes Requeridas 

solidariamente ao pagamento das custas e despesas processuais, além 

de honorários advocatícios ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 21 de 

junho de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 855298 Nr: 57764-81.2013.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVRDS, MARISTELA FATIMA REGINATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA, KAROL 

WOJTYLA INSTITUTO DE CIRURGIA PLÁSTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL MANOEL GONZALES 

JUNIOR - OAB:13945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARNENTO 

FERREIRA - OAB:6551, BIANCA BRAGA - OAB:14630, JORGE LUIZ 

BRAGA - OAB:3168-B/MT, LÍVIA COMAR DA SILVA - OAB:7.650-B/MT, 

PEDRO OVELAR - OAB:6.270/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUZIA DE 

CARVALHO, para devolução dos autos nº 57764-81.2013.811.0041, 

Protocolo 855298, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 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

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAOLA REZENDE 

BEJARANO, para devolução dos autos nº 22003-52.2014.811.0041, 

Protocolo 888191, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 900195 Nr: 29983-50.2014.811.0041

 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: DANIELE IZAURA S. 

CAVALLARI REZENDE - OAB:OAB/MT 6.057

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAOLA REZENDE 

BEJARANO, para devolução dos autos nº 29983-50.2014.811.0041, 

Protocolo 900195, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1110587 Nr: 14924-51.2016.811.0041

 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: CLIBAS CLEMENTI, LUCIANA ALVES KOTAIT CLEMENTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE LAZARI, LENIR CECHIN LÁZARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEISE CLEMENTI - 

OAB:197.042/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDERSON SANTOS NEVES - 

OAB:18174

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro nos artigos 487, II do CPC, acolho a 

preliminar de prescrição arguida pelas partes Embargantes e por 

consequência JULGO PROCEDENTE OS EMBARGOS A AÇÃO MONITÓRIA 

interposto por ROQUE LAZARI E LENIR CECHIN em desfavor de CLIBAS 

CLEMENTI e LUCIANA ALVES KOTAIT CLEMENTI. Pelo princípio da 

sucumbência, CONDENO as partes Autoras/Embargadas CLIBAS 

CLEMENTI e LUCIANA ALVES KOTAIT CLEMENTI, ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85 do 

CPC.Preclusa a via recursal, OFICIE-SE ao Cartório de Registro de Imóveis 

de Primavera do Leste/MT determinando a baixa da anotação existente 

sobre a matrícula n.12.267, AV-05 (matrículas anteriores 5.824, 5.825 e 

5.826), protocolo 25.837 feito em 11/07/2013, encaminhando-se cópia da 

presente sentença.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 10 de julho 

de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1252488 Nr: 21931-60.2017.811.0041

 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: PORTA DO CÉU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 

LTDA, JACIDIO CARANDINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLIBAS CLEMENTI, LUCIANA ALVES KOTAIT 

CLEMENTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARAES - OAB:117166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEISE CLEMENTI - 

OAB:197.042/SP, CLEISE CLEMENTI - OAB:197042

 ANTE O EXPOSTO, com base no art. 485, I e VI do CPC, indefiro a petição 

inicial e por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Condeno a parte Embargante ao pagamento das 

custas e despesas processuais, sem honorários por não ter ocorrido a 

angularização processual. Preclusa a via recursal, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 10 de julho de 2018. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1058888 Nr: 50439-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEIZO JOSE DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOÃO DA SILVA SOITO 

- OAB:114089/RJ, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT, 

MARCIO HENRIQUE P. CARDOSO - OAB:7.659/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pagamento da condenação.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 732249 Nr: 28418-56.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILUCY FERREIRA CORTEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOELLEER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - 

OAB:13.654, ANNA LAURA FERREIRA CORTEZ - OAB:13917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LYZIA S. MENNA BARRETO 

FERREIRA - OAB:7329-MT, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - 

OAB:9.552/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

petição de fls. 180/181.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 749307 Nr: 1379-50.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERACILDA DUTRA DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAP - FUNDAÇAO DE SEGURIDADE SOCIAL

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

OAB:13.456-B/MT, MANOEL SEIXAS FILHO - OAB:7633/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO PINHEIRO 

GONSALVES - OAB:17.151/DF

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pagamento da condenação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 373488 Nr: 9954-52.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARISSA REGINA ALMEIDA

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

OAB:9.237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se quanto a 

certidão do sr. Oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1153708 Nr: 33328-53.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENER JUNIOR DA SILVA GONÇALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT, RAY CARVALHO DIAS - 

OAB:24.376/O

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pagamento da condenação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1142895 Nr: 28647-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇO PRONTO SERVICOS E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. S. SOUZA CONSTRUTORA - ME

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

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

certidão do sr. Oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1111693 Nr: 15391-30.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR LIMA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSME BEZERRA DA SILVA, LUCIETE 

ARAÚJO DA SILVA, ELI NUNES CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO CESAR FERNANDES - 

OAB:11801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida de fls. 61/62.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 76454 Nr: 33022-65.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRALE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HR COMÉRCIO DE MOTOS LTDA, HUMBERTO 

RAYMUNDO NICODEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - UNIJURIS - OAB:6.199/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO NORBERTO ALMEIDA 

BRITO - OAB:3688/MT, PAULO COSME DE FREITAS - OAB:3739/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

certidão do sr. Oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 291766 Nr: 11109-61.2007.811.0041

 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: JOÃO MACEDO, CARLOS ARTHUR BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSITA RIBEIRO DA SILVA, OLIMPIO PEREIRA 

DE OLIVEIRA, ISAAC NEPOMUCENO FILHO, MARCELO AUGUSTO PAVANI 

MACHADO, CELSO DORILEO LEITE, ARMANDO JORGE ZAMAR, JOSÉ 

ROBERTO DA SILVA REGO, MARIO APARECIDO FERREIRA, FABRÍCIO 

MARTINS DE ARAÚJO, JOSÉ ZANIN, JORGE YSHUZUKA, JORGE KIMURA, 

CLAUDIA CANDIDO DE SOUZA MAEDA, JORGE CARLOS CÂNDIDO DE 

SOUZA, CARLA ANDRÉIA VEIGA BERTAIA, SOLIDONIO JOSÉ CELESTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO DE AQUINO PÓVOAS - 

OAB:5.819/MT, HUMBERTO AIDAMUS DE LAMÔNICA FREIRE - 

OAB:6000/MT

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

OAB:11069-B, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, 

EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, JAQUELINE PROENÇA 

LARREA MEES - OAB:13.356/MT, WILSON ROBERTO LAUER - 

OAB:8331/O

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida de fls. 230.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 784901 Nr: 38732-27.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLOTRAT ENGENHARIA GEOTÉCNICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAPEZAL ENERGIA S/A, CAMPOS DE JULIO 

ENERGIA S/A, PARECIS ENERGIA S/A, TELEGRAFICA ENERGIA S/A, 

RONDON ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL GREGÓRIO 

CASTELLAR PINHEIRO FILHO - OAB:OAB/SP 121.758, ROBER CESAR 

DA SILVA - OAB:4.784-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA Carolina Garcia Paskevicius PARA, NO 

PRAZO LEGAL, PROCEDER A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CARTÓRIO, 

SOBRE PENA DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes
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 Cod. Proc.: 392247 Nr: 24127-81.2009.811.0041

 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: MAIZA MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FÁTIMA FRANGE CALDAS, 

CASSEMIRO ABREU E MELO, HILÁRIO CELSO FONTANA, JOÃO JOSÉ 

GONÇALVES DA SILVA, GEORGINA A. V. BORGES DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ARRUDA VAZ 

GUIMARÃES - OAB:17.401/MT, FLÁVIA FÁTIMA BATTISTETTI BALDO 

- OAB:MT/13.145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, FLAVIO JOSE FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 3437, FLAVIO JOSÉ FERREIRA - UNIC - OAB:3.574/MT, 

JOSEMAR HONÓRIO BARRETO JUNIOR - OAB:OAB/MT 8.578

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR os requeridos solidariamente MARIA DE FÁTIMA FRANGE 

CALDAS, CASSEMIRO DE ABREU E MELO, GEORGINA A. V. BORGES DE 

FIGUEIREDO, HILÁRIO CELSO FONTANA e JOÃO JOSÉ GONÇALVES DA 

SILVA, pagarem à parte Requerente MAÍZA MEDEIROS, a título de danos 

materiais o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) acrescido de juros de 1% 

ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do 

desembolso e o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos 

morais, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária a partir do 

presente decisum.CONDENO ainda, as partes Requeridas, ao pagamento 

das custas do processo e honorários advocatícios, que arbitro em 15% 

(quinze por cento) do montante da condenação, de acordo com a 

orientação contida no parágrafo 2º do art. 85 do CPC.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 10 de julho de 2018.YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 344997 Nr: 15214-47.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL GESUALDO GARIGLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANAMERICANO S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CATIUCIA LINS DE 

ALMEIDA - OAB:10126, FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - 

OAB:18798/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:OAB/MT 4729-A, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - 

OAB:12409-A/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO ALESSANDRO TARCÍSIO ALMEIDA DA 

SILVA PARA, NO PRAZO LEGAL, PROCEDER A DEVOLUÇÃO DOS 

AUTOS EM CARTÓRIO, SOBRE PENA DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1168242 Nr: 39387-57.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIS PEREIRA MATOS

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pagamento da condenação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 788193 Nr: 42144-63.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERBIO COOPERATIVA DE 

BIOCOMBUSTÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT, PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266/MT, RENATO OLIVO DE SOUZA - OAB:6.509/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO RAFAEL WILLIAN BATISTA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, PROCEDER A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CARTÓRIO, 

SOBRE PENA DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1058897 Nr: 50447-61.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIOMAR JOSE DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8184-A

 Intimação da parte autora para no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pagamento da condenação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1047097 Nr: 44934-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMIR FEGURI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA CRUZ 

OLIVEIRA ARAUJO - OAB:12.933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:14258-A/MT

 intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

impugnação a penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 126306 Nr: 14486-79.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONTUAL EMPRESA DE FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RETÍFICA DE MOTORES PANAMERICANA LTDA 

- ME, SANDRA MUNIZ CANEDO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. LUIS CARLOS RIBEIRO 

NEGRÃO - OAB:4632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, manifestar 

nos autos acerca da certidão do oficial de justiça, de fls. 107/108, ou 

requerer o que entender de direito no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010568-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATTIMAN OLIVEIRA BUCAIR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE VILALVA DE MAGALHAES OAB - MT21136/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1010568-25.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO a EMENDA 

SUBSTITUTIVA DA PETIÇÃO INICIAL do Id.13648908. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA proposta por ATTIMAN 

OLIVEIRA BUCAIR em face da ENERGISA – MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., objetivando tutela jurisdicional em razão 

de discordar do valor cobrado pela Requerida a título de recuperação de 

consumo de energia elétrica da unidade consumidora nº6/820252-5 de 

titularidade da Autora. Assevera a Requerente que recebeu em sua 
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residência cobrança reputada indevida em relação a recuperação de 

consumo relativo aos meses de julho/2017 a 10/2017 no valor de 

R$1.269,37 (um mil, duzentos e sessenta e nove reais com trinta e sete 

centavos), apurada através do Termo de Ocorrência nº645052 em 

03/11/2017. Assim, reputando indevida a recuperação de consumo, a 

Requerente pugna pela concessão da tutela de urgência: [...] B) Conceder 

medida inaudita altera pars, antecipação parcial dos efeitos da tutela 

pretendida, face o “periculum in mora” e “fumus boni iuris” já 

caracterizados com a documentação em anexo, nos seguintes termos: 

B.1. Seja determinado que a ENERGISA que retire da fatura de consumo 

mensal, o valor cobrado a título de “consumo não faturado”; B.2. Seja 

determinado que a ENERGISA cobrança das faturas com base na média 

das 03 (três) últimas faturas antes da troca do medidor; B.3. Seja 

determine a ENERGISA, que se abstenha que interromper o fornecimento 

de energia com base na cobrança da diferença não faturada; B.4. Que o 

Juízo determine à ENERGISA que não inclua o valor de qualquer multa ou 

quaisquer outros encargos relacionados com os fatos aqui expostos nas 

mencionadas notas fiscais de consumo, pelo menos até que haja trânsito 

em julgado desta ação, referente aos direitos aqui invocados. [...] (sic 

Id.13548911 pág.24). Relato que, para subsidiar o pedido de 

reconsideração do indeferimento da gratuidade judiciária, bem como o 

pedido de parcelamento das custas processuais de distribuição da ação, 

a Requerente juntou cópia do extrato bancário anexada ao Id.13648915, 

mantendo incólume as alegações. É o necessário. DECIDO. De proêmio, em 

relação ao pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a 

gratuidade da justiça do Id.13268405, conforme asseverado naquele 

momento, o artigo 98 do CPC, regulamenta o beneficio da gratuidade da 

justiça, dispondo que a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de 

recursos para pagar as custas e despesas processuais, tem direito ao 

acesso gratuito da justiça. O artigo 99, § 2º do mesmo Diploma, por sua 

vez dispõe que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. No caso em apreço, foi oportunizado à Autora comprovar a 

condição de hipossuficiente através do despacho do Id.12830452, 

ocasião em que não logrou êxito em trazer aos autos qualquer elemento 

capaz de respaldar a alegação condição, fato que permanece incólume 

neste momento. Isto porque, os extratos bancários da conta poupança da 

Requerente (Id.13648915), somados aos fundamentos do indeferimento do 

benefício declinados na decisão do Id.13268405, não condizem com a 

condição de hipossuficiência exigida em lei para que a Autora usufrua da 

benesse. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE 

TEMPO DE SERVIÇO. LICENÇA-PRÊMIO. CPC/73. RECURSO ESPECIAL. 

NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO. DESERÇÃO. PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SEM COMPROVAÇÃO. [...] III - 

"Ainda que a recorrente postule nas razões de seu recurso especial a 

gratuidade da justiça - por ser possível realizar este pedido em qualquer 

fase processual ou instância recursal -, deve embasar seu pedido, seja 

com a declaração de pobreza, seja com documentação mínima que 

demonstre sua hipossuficência financeira."(AgInt nos EDcl no AREsp 

860.793/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN SEGUNDA TURMA, DJe 

08/11/2016). Nesse sentido: AgRg no AREsp 608.726/MT, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018) 

IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1067415/ES, Rel. Ministro 

FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 

22/06/2018) Destarte, mantenho da decisão proferida no Id.13268405 

pelos seus próprios fundamentos. Por outro lado, quanto ao pedido de 

parcelamento das custas, imperioso destacar que é uma medida 

excepcional inserida pelo CPC (artigo 98, §6º), como forma de resguardar 

o principio previsto no artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal 

(Acesso a Justiça). Tal disposição gerou inconstâncias jurisprudenciais, 

tendo em vista que o código deixar expressamente claro que “conforme o 

caso, o juiz poderá conceder o direito ao parcelamento de despesas 

processuais”, in verbis: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei. [...] § 6o Conforme o caso, o juiz 

poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Em razão disso 

(divergências quanto ao critério utilizado para o deferimento do direito), 

visando o preenchimento da lacuna legislativa que envolve o assunto, este 

Egrégio Tribunal de Justiça regulamentou no artigo 468, §6º ao §16 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro 

Judicial (2017-2018) a forma de aplicação do direito até a edição de lei 

estadual especifica para o tema, notadamente na hipótese dos autos, 

vejamos: Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, 

na forma da lei.[...] §6º O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do 

caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar 

pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, 

conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. §7º O 

parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e 

sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a 

decisão favorável do juiz. §8º O parcelamento é referente às custas de 

preparo do processo, a serem pagas quando da distribuição do feito, e 

não abrange as despesas processuais havidas no curso do processo. 

§9º O disposto nos §6º e §7º prevalece até que lei estadual específica 

discipline o tema. A par destas considerações, embora a decisão 

proferida no Id.13268405, devidamente fundamenta, deva ser mantida, 

entendo plausível conceder à Requerente a possibilidade de recolher 

parceladamente as custas processuais de distribuição da ação, como 

garantia do direito constitucional de acesso à justiça, recepcionada no 

artigo 3º do CPC, homenageando ainda o artigo 8º do mesmo Codex. 

Imperioso ressaltar que o deferimento do pedido de parcelamento, não 

representa a concessão da benesse já indeferida e ratificada nesta 

decisão. Consigno que, o não recolhimento das custas na forma 

determinada, acarretará a extinção do processo sem resolução do mérito, 

por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do 

processo. APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CUSTAS 

INICIAIS – PARCELAMENTO DEFERIDO – RECOLHIMENTO NÃO EFETUADO 

– FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO E 

REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – INVIABILIDADE – RELAÇÃO 

PROCESSUAL JÁ FORMADA – APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA PARTE 

CONTRÁRIA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DEVIDOS – PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1. O 

pleito para parcelamento das custas e taxas processuais foi deferido tal 

como requerido, e de acordo com as normas de regência, de modo que 

cabia à embargante efetuar o pagamento da primeira parcela, no prazo de 

05 (cinco) dias, consoante o disposto no § 7º, do art. 468, da CNGC/MT e 

§ 3º, do art. 218, do NCPC. 2. Em não o fazendo, e sendo facultado à parte 

a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

pagamento integral das custas, e restando ela inerte à essa determinação, 

deve ser mantida a sentença que declarou a extinção da ação sem 

julgamento de mérito. 3. Todavia, não cabe o cancelamento da distribuição, 

porquanto, já formada a triangularização processual.4. Nesse contexto, 

ante o princípio da causalidade, é cabível a condenação da embargante ao 

pagamento dos honorários advocatícios, porquanto, é cediço que aquele 

que deu causa à propositura da ação deve arcar com a referida verba, a 

teor do que dispõe o artigo 85, “caput”, do NCPC. (Ap 17659/2018, DESA. 

SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018) Insta salientar que, 

no que tange ao recolhimento das custas ao final do processo, tal 

hipótese além de não possuir previsão legal ou regulamentar, a ausência 

de documentos capaz de demonstrar com clareza a renda auferida pela 

Autora, frente a conjuntura econômica do seu consumo residencial 

(Id.12827629, parcialmente ilegível, porém com possibilidade de 

visualização do consumo não impugnado pela Requerente), inviabiliza a 

conclusão de que a Autora seja hipossuficientes na forma da lei, ou 

enfrenta situação de crise financeira capaz de justificar de concessão do 

pedido para recolhimento das custas processuais ao final. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – OMISSÃO INOCORRENCIA – JUSTIÇA GRATUITA - 

IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – REJEIÇÃO. A 

regra prevista no art. 99, §2º, do CPC, não se aplica no caso de 

revogação do benefício em decorrência da impugnação apresentada. O 

CPC permite o direito do parcelamento de despesas processuais, não 

mencionando a possibilidade de pagamento das custas e taxas judiciais ao 

final do processo. (ED 25143/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

16/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018) Desta feita, com fundamento no 

artigo 98, §6 do CPC, recepcionado pelo artigo 468, §6º da CNGC, DEFIRO 
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o parcelamento das custas de distribuição do processo em até 06 (seis) 

parcelas mensais sucessivas e corrigidas monetariamente (INPC), 

devendo a primeira parcela ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias. Pois bem. Superada a questão de admissibilidade da ação, passo a 

análise do pedido de tutela de urgência formulado. Para o deferimento da 

tutela provisória de urgência exige a presença dos requisitos enumerados 

no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade 

do direito alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. A tutela de urgência de natureza antecipada, 

ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3º, do 

Código de Processo Civil. In casu, a não restou demonstrado a 

probabilidade do direito vindicado pela Autora, ou a urgência do pedido de 

tutela de provisória. A despeito da oportunidade concedida para 

apresentação de emenda a inicial substitutiva (Id.13268405), ocasião 

ampla para a reformulação, ratificação e complementação documental e 

fática, a Requerente não carreou aos autos qualquer prova capaz de 

corroborar com a probabilidade do direito à concessão de tutela de 

urgência vindicada. Isto porque, o documento anexado ao Id.12827636 no 

Id.13397568, a propósito, o único documento juntado pela Autora para 

demonstrar a verdade dos fatos, possui a seguinte advertência: [...] Para 

maiores esclarecimentos, ou caso haja discordância em relação à 

cobrança descrita acima, VSª. Poderá apresentar recurso administrativo 

no prazo legal de 30 (trinta) dias a partir da data de recebimento desta 

carta. O referido recurso deverá ser protocolado em uma das nossas 

agências de Atendimento, a distribuidora deliberará no prazo de 15 dias, 

contados a partir do recebimento do recurso. Comunicamos ainda que a 

fatura das diferenças apuradas encontra se disponível e anexo à está 

carta, caso não haja nenhuma manifestação no sentido de quitar ou 

negociar poderá resultar na inscrição do nome do titular nos órgãos de 

proteção ao crédito. [...] (sic Id.12827636 pág.1) (destaquei) Note que, a 

advertência da Requerida foi em relação a negativação dos dados da 

Autora, e não a suspensão dos serviços prestados ou imposição de 

pagamento embutido no faturamento mensal ordinário enviado à 

Requerente, conforme alegado na inicial, inexistindo nos autos qualquer 

elemento de prova capaz de demonstrar a ameaça a interrupção dos 

serviços ou cobrança compulsória do débito indicado na comunicação do 

Id.12827636. Portanto, não vislumbro a probabilidade do direito à 

concessão da medida para fim de compelir a Requerida: retirar da fatura 

de consumo mensal o valor cobrado a título de consumo não faturado 

(B.1), eis que não há prova de que o valor recuperado está inserido na 

fatura mensal recebida pela Requerente; cobrar a média mensal das 03 

(três) últimas faturas antes da troca do medidos (B.2), eis que não há 

prova ou indícios de que houve a troca do medidor, nem tampouco a 

época que teria ocorrido tal evento ou o histórico de consumo da 

Requerente a fim de demonstrar qual seria a médica reputada devida pela 

Autora; abster do interromper o fornecimento do serviço (B.3), eis que não 

há prova do alegado risco ou ameaça à prestação do serviço pela 

Requerida; e, não incluir o valor de "qualquer multa" ou "quaisquer outros 

encargos" relacionados aos fatos “nas notas fiscais de consumo” (B.4), 

eis que não há clareza no pedido em relação a que multa ou encargo que 

a Requerente menciona ou, ainda, de que “nota fiscal de consumo” está 

se referindo. Tais circunstâncias maculam completamente a probabilidade 

do direito vindicado pela Autora neste momento. Além disso, verifico que a 

Requerida concedeu à Requerente o prazo de 30 (trinta) dias para 

responder à comunicação de recuperação de consumo, que no caso 

ocorreu a partir de 15/02/2018 (confessado na exordial). Contudo, a 

Au to ra  não  t rouxe  aos  au tos  p rova  de  even tua l 

contestação/impugnação/recurso administrativo que possa ter 

apresentado à Requerida, quedando-se, aparentemente, inerte até 

20/04/2018, data do protocolo desta demanda, permanecendo silente 

quanto a ameaça de suspensão dos serviços, inclusive na emenda 

substitutiva apresentada em 13/06/2018. O que afasta a urgência, ou seja, 

o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. Desta feita, a 

ausência de indícios que constituam o probabilidade do direito da Autora e 

a urgência para concessão da tutela provisória, impossibilitando o 

deferimento de tutela provisória, já que o direito elencado no artigo 6º, 

inciso VIII do CDC (inversão do ônus da prova) não desincumbe o 

consumidor de comprovar com concretude seu direito. Oportuno pontuar 

que os pressupostos supramencionados para a concessão da tutela de 

urgência são concorrentes, de forma que a ausência de um deles 

inviabiliza a pretensão antecipatória. Razão disso, inexistente a 

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

reputo dispensável a análise da reversibilidade da medida. Ademais, a 

presente decisão não possui caráter irrevogável e/ou irreversível, de 

sorte que, em caso de demonstração futura dos requisitos indispensáveis 

ao deferimento do pedido, é possível que este provimento jurisdicional seja 

revisto a qualquer tempo, através de petição devidamente instruída e 

fundamentada. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 300 do CPC, 

INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA vindicada pela Autora ATTIMAN 

OLIVEIRA BUCAIR. DEFIRO o parcelamento das custas de distribuição do 

processo em até 06 (seis) parcelas mensais sucessivas e corrigidas 

monetariamente (INPC), devendo a primeira parcela ser recolhida no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias. Caso a Requerente não comprove nos autos o 

cumprimento da ordem, certifique-se e conclusos com urgência. CITE-SE e 

INTIME-SE a parte Requerida para conhecimento da ação e no prazo de 15 

(quinze) dias, consignando as advertências dos artigo 334 e artigo 335, 

do Código de Processo Civil. Por derradeiro, DETERMINO que a Secretaria, 

através do acesso virtual do Núcleo de Solução de Conflitos, DESIGNE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, devendo a parte Ré ser 

citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da audiência, que 

realizar-se-á no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. 

José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mai l : 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais, inclusive da existência de emenda substitutiva da petição inicial. 

INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de conciliação a ser 

designada, devendo a parte Requerente ser intimada na de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). DETERMINO que a Secretaria retifique o valor da 

causa na forma apresentada na emenda do Id.13648911 e retire da 

visibilidade dos documentos do Id.12827472 e Id.12827491, os quais 

deverão ser riscados e tornados indisponíveis, na forma do artigo 32, §4º 

da Resolução nº03/2018-TP. Cite-se. Intimem-se Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença
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CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1034936-35.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, LEANDRO ALVES DE JESUS, 

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 

20/08/2017 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: 10733177. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 11673166, 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 ausência de comprovante 

de residência alegando ser requisito para fixação do foro. No mérito, 

defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a ausência de boletim 

de ocorrência lavrado na data do fato, falta de nexo causal e a 

inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 

diante da não vinculação ao salário mínimo para pagamento da 

indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo proporcional 

da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo pericial realizado 
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por perito judicial corroborado à no ID: 11873391. Impugnação a 

contestação corroborado no ID: 11983763. 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 – AUSÊNCIA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. No que tange a exigência de 

comprovante residencial como documento obrigatório a ser apresentado 

pela parte autora entende-se que, este não se faz indispensável para 

propositura da ação. Vejamos: AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. 

COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA 

DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA DO FEITO. 1. A lei 

processual exige que a peça de ingresso seja instruída com documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, devendo a parte comprovar a 

ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes (art. 282 e 283 do 

CPC). 2. O comprovante de residência não constitui documento 

indispensável à propositura da ação de cobrança de complementação de 

seguro DPVAT. 3. A ausência de apresentação de comprovantes de 

residência não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial, tendo 

em vista que se trata de exigência rigorosa, que não encontra respaldo na 

legislação. (TJ-MG - AC: 10393140020305001 MG, Relator: Luiz Artur 

Hilário Data de Julgamento: 31/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2015). Desta feita, não acolho a 

preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no 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. 10733177, 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. 11873391. Nesse quadro, comprovado o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em 

violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não 

cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou 

impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, 

inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 

11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela 

Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser proporcional ao grau 

da repercussão da debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de perda completa da mobilidade de um quadril, o 

valor da indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e 

cinco por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos 

no ID: 11873391 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão intensa, perda 

de 75% (setenta e cinco por cento) da mobilidade do quadril esquerdo, a 

indenização deve corresponder, portanto a R$ 2.531,25 (dois mil, 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido no 

recurso representativo de controvérsia REsp. N. 1.479.809/SC (TEMA 

898), que definiu que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 

Requerente, LEANDRO ALVES DE JESUS, a quantia de R$ 2.531,25 (dois 

mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), referentes à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 20/08/2017 (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: 1000360-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. S. D. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE FERREIRA DA SILVA OAB - 924.178.251-04 (CURADOR)

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES
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Processo n°. 1000360-16.2017.8.11.0041(B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 13153404 manifestou concordância aos valores depositados pela parte 

Requerida ID. 12823934/12823944 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 dos valores depositados no ID. 12823940 em favor 

da parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 13153404. 

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. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022267-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNATA FERNANDES ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1022267-47.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, JOHNATA FERNANDES ALVES, 

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 

23/07/2016 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: 11538700. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 11975968 arguindo em preliminar a 

inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no 

polo passivo da ação, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação e a ausência de documento imprescindível para a 

demanda. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a 

falta de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez, alegou também 

a ausência de requisitos autorizadores ao recebimento do seguro DPVAT, 

alegando o não pagamento do prêmio. Discorreu, ainda, pela necessidade 

de produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 

diante da não vinculação ao salário mínimo para pagamento da 

indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo proporcional 

da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo pericial elaborado 

por perito judicial acostado no ID: 11898688. Impugnação à contestação ID. 

12126172. Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da parte Requerida 

pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação 

do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a 

solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em 

ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO No tocante a aventada obrigatoriedade na 

apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para o pagamento da 

indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal exigência porquanto 

não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas “a” e “b” da lei 

6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não acolho a preliminar supramencionada. 

Ultrapassada essas questões, passo a análise do mérito. Inicialmente 

consigno que a ausência dos requisitos autorizadores do recebimento do 

seguro DPVAT pelo não pagamento do prêmio e a não identificação da 

placa, não é exigência a ser cumprida para o recebimento do seguro, 

conforme já entendido pelo Supremo Tribunal de Justiça: “A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para 

a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257 do STJ). O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o Supremo 

Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 

(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: 11538700) 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: 11892688. 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: 11892688 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 
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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, JOHNATA FERNANDES ALVES, a quantia de R$ 1.687,50 (mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referentes à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 23/07/2016 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do 

CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018093-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON LINO BRAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Proc n° - 1018093-58.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Autora 

propugnou pela extinção do feito por desistência da ação, dispensada a 

anuência da parte Requerida por não ter sido citada. Ante o exposto, nos 

termos dos artigos 485, VIII, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente feito, 

SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Depois de observadas as formalidades 

legais, ARQUIVEM-SE os autos, inclusive com baixa no Cartório 

Distribuidor. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029174-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON BRUNO MARINHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1029174-38.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, ALISSON BRUNO MARINHO DA 

SILVA, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 30/06/2017 foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a 

condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à 

sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo 

com a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 9948526 pág. 6 e 7. A 

Requerida apresentou contestação no ID: 11379618 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 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: 11894045. Impugnação à contestação ID. 

11457169. A parte Requerente por sua vez, apresentou manifestação (id. 

11914425), 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 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: 9948526) 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: 11894045. 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: 11894045 dá conta de que a parte 

Autora apresenta debilidade parcial e permanente, com repercussão 
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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, 

ALISSON BRUNO MARINHO DA SILVA, a quantia de R$ 4.725,00 (quatro 

mil setecentos e vinte e cinco reais), referentes à indenização do seguro 

DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 

STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do 

sinistro, qual seja, 30/06/2017 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC). Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024544-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAYSON LARA FELISBERTO (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):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1024544-36.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, JAYSON LARA FELISBERTO, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

17/03/2017 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. Boletim de Ocorrência ID: 9356131. A Requerida apresentou 

contestação no ID: 12272960 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 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: 11894250. 

Impugnação à contestação ID. 12567844. A parte Requerida (id. 

12635660), apresentou manifestação 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 

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: 9356131) 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: 11894250. Nesse quadro, 

comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus 

a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até 

mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores, o valor 

da indenização deve corresponder ao percentual de 70% (setenta por 

cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos 

no ID: 11894250 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, com repercussão intensa, perda de 75% (setenta e 

cinco por cento) da capacidade laborativa do membro superior direito, a 

indenização deve corresponder, portanto a R$ 7.087,50 (sete mil 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 
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SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, JAYSON LARA FELISBERTO, a 

quantia de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 

3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) 

ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária 

(INPC) a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 17/03/2017 

(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: 1027829-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO ROCHA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1027829-37.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, JULIANO ROCHA PEREIRA, 

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 

26/06/2017 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a Lei 6.194/74. Boletim de ocorrência juntado no ID: 9746753. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 11371451, 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 na data do fato, falta de nexo causal e a 

inexistência de prova da invalidez. 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: 11901443. Impugnação a contestação 

juntada no ID: 11941613. A parte Requerente por sua vez, apresentou 

manifestação (id. 11941746), 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 Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro 

vértice, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida 

nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a 

constitucionalidade das alterações na legislação sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor da indenização 

em moeda corrente e à desvinculação do valor da indenização ao salário 

mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 

11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. Dos autos, 

verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 9746753, 

demonstrando de maneira inequívoca, o acidente de trânsito e o nexo de 

causalidade entre este e a debilidade permanente, conforme se infere da 

conclusão delineada no laudo pericial judicial de ID: 11901443. 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 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: 11901443 dá conta de que a parte 

Autora apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada com 

repercussão moderada, perda de 50% (cinquenta por cento) da 

capacidade laborativa do membro superior direito, o qual corresponde a 

70% (setenta por cento) do teto máximo. Somados a repercussão leve de 

25% (vinte e cinco por cento) da perca da mobilidade do pé direito, 

correspondente a 50% (cinquenta por cento) do padrão estabelecido. Ou 

seja, o valor exato da indenização equivale a 50% de 70% do teto máximo 

(referente ao membro superior direito), SOMADOS a 25% de 50% do teto 

máximo (referente ao pé direito). Assim, a indenização deve 

corresponder, portanto a R$ 6.412,50 (seis mil, quatrocentos e doze 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, JULIANO ROCHA PEREIRA, a quantia de R$ 6.412,50 (seis mil, 

quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos), referentes à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da 
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data da ocorrência do sinistro, qual seja, 26/06/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do 

CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022734-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIR OLARIO COELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1022734-26.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, ADEVAIR OLARIO COELHO, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 03/06/2017 foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a 

condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à 

sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo 

com a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 9115842. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 11394305 arguindo em preliminar a inépcia 

da inicial por falta de interesse de agir, por entender necessária a 

realização de pedido administrativo anteriormente à propositura da ação. 

No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a 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: 11901592. 

Impugnação à contestação ID. 11941383. A parte Requerente por sua vez, 

apresentou manifestação (id. 11941515), tecendo acerca do 

prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. Ultrapassada essas 

questões, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro 

vértice, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida 

nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a 

constitucionalidade das alterações na legislação sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor da indenização 

em moeda corrente e à desvinculação do valor da indenização ao salário 

mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 

11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. No caso, o fato do 

Boletim de Ocorrência (ID: 9115842) 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: 11901592. Nesse quadro, comprovado o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em 

violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não 

cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou 

impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, 

inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 

11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela 

Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser proporcional ao grau 

da repercussão da debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de 

um dos membros superiores, o valor da indenização deve corresponder 

ao percentual de 70% (setenta por cento), do teto que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o 

laudo pericial acostado aos autos no ID: 11901592 dá conta de que a parte 

Autora apresenta debilidade parcial e permanente, com repercussão 

moderada, perda de 50% (cinquenta por cento) da capacidade laborativa 

do membro superior 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 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, pagar 

ao Requerente, ADEVAIR OLARIO COLEHO, 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, 03/06/2017 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do 

CPC). Por fim, promova-se as alterações necessárias na autuação do feito 

a fim de regularizar os dados da parte Requerida para SEGURADORA 

LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027095-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO OLIVEIRA DE PINHO (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 

1027095-86.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, ALEXSANDRO OLIVEIRA DE 

PINHO, devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em 
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síntese, que em 29/01/2017 foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a 

condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à 

sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo 

com a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 9685500. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 11752824 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 confeccionado por 

autoridade policial 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: 11480760. Impugnação a contestação juntada no ID. 12522707. 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. No caso, o fato do 

Boletim de Ocorrência (ID: 9685500) 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: 11480760. Nesse quadro, comprovado o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em 

violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não 

cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou 

impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, 

inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 

11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela 

Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser proporcional ao grau 

da repercussão da debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de perda completa da mobilidade de um dos 

ombros, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 25% 

(vinte e cinco por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

acostado aos autos no ID: 11480760 dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, com repercussão intensa, 

perda de 75% (setenta e cinco por cento) da capacidade laborativa do 

ombro esquerdo, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 

2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 

426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, 

deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 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, 

ALEXSANDRO OLIVEIRA DE PINHO, a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), referentes à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 29/01/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do 

Novo CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031543-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA LOPES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1031543-05.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, MÁRCIA REGINA LOPES 

PEREIRA, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

10/06/2017 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a Lei 6.194/74. Boletim de ocorrência juntado no ID: 10234120. A 

Requerida apresentou contestação no ID: 11395025, arguindo em 

preliminar a inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A no polo passivo da ação, e 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 na data do 

fato, falta de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029211/7/2018 Página 125 de 580



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: 11856373. 

Impugnação a contestação juntada no ID: 12542476. A parte Requerente 

por sua vez, apresentou manifestação (id. 12542485), 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 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o Supremo 

Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 

(Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. 

Dos autos, verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 

10234120, demonstrando de maneira inequívoca, o acidente de trânsito e 

o nexo de causalidade entre este e a debilidade permanente, conforme se 

infere da conclusão delineada no laudo pericial judicial de ID: 11856373. 

Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 

de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do 

Código de Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer 

causa extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em 

atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, 

com a redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida 

provisória 340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização 

deve ser proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. 

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de 

Justiça cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 

19/06/2012: "a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, 

com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso 

de perda completa da mobilidade de um quadril, o valor da indenização 

deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento), do 

teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 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: 11856373 dá conta de que a parte 

Autora apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada com 

repercussão intensa, perda de 75% (setenta e cinco por cento) do quadril 

(bacia), o qual corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) do teto 

máximo. Somados a repercussão moderada de 50% (cinquenta por cento) 

da perca da mobilidade do membro inferior direito correspondente a 70% 

(setenta por cento) do padrão estabelecido. Ou seja, o valor exato da 

indenização equivale a 75% de 25% do teto máximo (referente ao quadril), 

SOMADOS a 50% de 70% do teto máximo (referente ao membro inferior 

direito). Assim, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 7.256,25 

(sete mil, duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 

426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, 

deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de 

acordo com a Súmula 580, a qual estabelece que, “a correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação dada pela Lei 

11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Requerida PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, MÁRCIA 

REGINA LOPES PEREIRA, a quantia de R$ 7.256,25 (sete mil, duzentos e 

cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), referentes à indenização 

do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial 

(Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 10/06/2017 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do 

CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1035732-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGOSTINHO DA SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933/O (ADVOGADO)

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 1035732-26.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, 

AGOSTINHO DA SILVA DE OLIVEIRA, devidamente qualificado na inicial, 

propôs AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO de benefício do 

seguro obrigatório em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A, também qualificada, alegando, em síntese, que 

em 30/07/2017 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência corroborado no ID: 8783057. A 

Requerida apresentou contestação no ID: 9720860, arguindo em 

preliminar, a ausência de documento imprescindível para a demanda. No 

mérito, alegou sobre a improcedência do pedido inicial vez que já houve 

pagamento do seguro por via administrativa, 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. Laudo 

pericial corroborado no ID: 11873516. Os autos vieram conclusos para 

sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO No tocante a aventada obrigatoriedade na 

apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para o pagamento da 
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indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal exigência porquanto 

não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas “a” e “b” da lei 

6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não há razão para o acolhimento da 

preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, passo a 

análise do mérito. Em se tratando de pagamento de indenização de seguro 

obrigatório (DPVAT), relativamente a sinistros ocorridos na vigência da Lei 

nº 11.482/2007, o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos 

autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade 

das alterações na legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), 

no que tange à fixação do valor da indenização em moeda corrente e à 

desvinculação do valor da indenização ao salário mínimo, introduzidas por 

dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, 

superada a discussão. Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos 

requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da 

indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, a própria seguradora 

efetuou, em sede administrativa, o pagamento, em favor do autor, a 

importância de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), 

de acordo com os documentos apresentado no ID: 12154429. Igualmente, 

segundo a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Dessa 

forma resta somente analisar se o montante pago administrativamente 

corresponde às lesões decorrentes do acidente sofrido pelo Requerente. 

Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a 

redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de 

perda 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). Por 

sua vez, o laudo pericial judicial acostado aos autos no ID: 11873516 dá 

conta de que a parte Autora apresenta grau de repercussão moderada, 

com perca de 50% (cinquenta por cento) da mobilidade do membro inferior 

esquerdo, a indenização deve corresponder, a R$4.725,00 (quatro mil, 

setecentos e vinte e cinco reais), inexistindo, portanto, qualquer diferença 

a ser perseguida pelo autor. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado pela 

parte Requerente, AGOSTINHO DA SILVA DE OLIVEIRA, em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Pelo 

princípio da sucumbência, CONDENO a parte Requerente ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atribuído 

à causa nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, 

ressalvada a suspensão da exigibilidade por ser o autor beneficiário da 

gratuidade da justiça (artigo 98 do CPC). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029025-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIZERE RAGETELES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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 

1029025-42.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, JOSÉ DIZERE RAGETELES, 

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 

18/04/2016 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, na forma da lei 

6.194/74. Boletim de Ocorrência juntado no ID: 9926918. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 11980182 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 ausência de boletim 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 realizado 

por perito judicial corroborado à no id. 11868255. 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. 

Dos autos, verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 9926918, 

demonstrando de maneira inequívoca, o acidente de trânsito e o nexo de 

causalidade entre este e a debilidade permanente, conforme se infere da 

conclusão delineada no laudo pericial judicial no ID: 11868255. 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 
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ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento), do teto que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial acostado aos autos no ID: 11868255 dá 

conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão intensa, perda de 75% (setenta e 

cinco por cento) da capacidade laborativa do ombro esquerdo, a 

indenização deve corresponder, portanto a R$ 2.531,25 (dois mil, 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido no 

recurso representativo de controvérsia REsp. N. 1.479.809/SC (TEMA 

898), que definiu que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 

Requerente, JOSÉ DIZERE RAGETELES, a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), referentes à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 18/04/2016 (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
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1003363-76.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, MARIA VIEIRA DA SILVA DA 

CUNHA, devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 26/01/2017 foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a 

condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à 

sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma 

da lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência juntado no ID: 4801020. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 11980350 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 e a impossibilidade jurídica do pedido, a ausência de boletim 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 realizado por perito judicial corroborado à no 

id. 11875457. Impugnação à contestação id. 12528958. 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. DA 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO A Requerida caracteriza o fato 

como acidente atípico, uma vez que aconteceu dentro de um ônibus, 

desconstituindo a função do pagamento do DPVAT, uma vez que o fato 

não aconteceu de um acidente de trânsito e sim de uma mera fatalidade, 

No entanto este não é o entendimento jurisprudencial. Nesse sentido o 

julgado: CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS 

CAUSADOS PORVEÍCULOS DE VIA TERRESTRE (DPVAT). QUEDA DE 

ÔNIBUS. HIPÓTESE DEINCIDÊNCIA DA NORMA LEI Nº 6.194/76. 1. O 

seguro obrigatório (DPVAT), como cediço, é um contrato legal, de cunho 

social, regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, em que o segurado é 

indeterminado. Ele tem por objetivo a reparação por eventual dano 

pessoal, independente de juízo de valor acerca da existência de culpa. Ou 

seja, para que o sinistro seja considerado protegido pelo seguro DPVAT é 

necessário que ele tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor. 

2. Na hipótese, o veículo automotor (ônibus) foi a causa determinante do 

dano sofrido pela recorrente, sendo, portanto, cabível a indenização 

securitária. 3. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no 

sentido de que ela deve ser apurada com base no valor do salário mínimo 

vigente na data do evento danoso, monetariamente atualizado até o efetivo 

pagamento, sendo que, nos casos de invalidez parcial permanente, ela 

deve ser paga proporcionalmente ao grau da lesão, até o limite de 40 

salários mínimos. 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1241305 RS 

2011/0045666-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 

04/12/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJE 11/12/2012). 

Desta feita, não acolho a pretensão alegada da seguradora em sede de 

contestação. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o 

Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 

704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. 

Dos autos, verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 4801020, 
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demonstrando de maneira inequívoca, o acidente de trânsito e o nexo de 

causalidade entre este e a debilidade permanente, conforme se infere da 

conclusão delineada no laudo pericial judicial no ID: 11875457. Nesse 

quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, 

faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, 

até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores, o valor 

da indenização deve corresponder ao percentual de 70% (setenta por 

cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos 

no ID: 11875457 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 

superior 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, 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, 

MARIA VIEIRA DA SILVA DA CUNHA, 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, 26/01/2017 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC). 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 

1031627-06.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, SIDNEI ALVES PEREIRA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

25/07/2017 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a Lei 6.194/74. Boletim de ocorrência juntado no ID: 10245838. A 

Requerida apresentou contestação no ID: 10945248, arguindo em 

preliminar a inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A no polo passivo da ação, e a ausência de documento 

imprescindível para a demanda. No mérito, alegou sobre a ausência de 

requisitos autorizadores ao recebimento do seguro DPVAT, alegando o 

não pagamento do prêmio, defendeu pela improcedência do pedido inicial, 

ante a ausência de boletim na data do fato, falta de nexo causal e a 

inexistência de prova da invalidez. 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: 11856156. Impugnação a contestação 

juntada no ID: 12531284. 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 há razão para o acolhimento da 

preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, passo a 

análise do mérito. Inicialmente consigno que a ausência dos requisitos 

autorizadores do recebimento do seguro DPVAT pelo não pagamento do 

prêmio, não é exigência a ser cumprida para o recebimento do seguro. 

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça asseverou: “A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para 

a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257 do STJ). O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o Supremo 

Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 

(Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. 

Dos autos, verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 

10245838, demonstrando de maneira inequívoca, o acidente de trânsito e 

o nexo de causalidade entre este e a debilidade permanente, conforme se 

infere da conclusão delineada no laudo pericial judicial de ID: 11856156. 

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 
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provisória 340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização 

deve ser proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. 

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de 

Justiça cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 

19/06/2012: "a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, 

com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso 

de perda completa da mobilidade de um dos ombros, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 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: 11856156 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 ombro esquerdo, o qual corresponde 

a 25% (vinte e cinco por cento) do teto máximo. Somados a repercussão 

moderada de 50% (cinquenta 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 25% do teto máximo (referente ao ombro esquerdo), SOMADOS a 

50% de 70% do teto máximo (referente ao membro inferior esquerdo). 

Assim, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 7.256,25 (sete mil, 

duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), incidindo 

sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo 

inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do 

Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a 

Súmula 580, a qual estabelece que, “a correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação dada pela Lei 

11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Requerida PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, SIDNEI ALVES 

PEREIRA, a quantia de R$ 7.256,25 (sete mil, duzentos e cinquenta e seis 

reais e vinte e cinco centavos), referentes à indenização do seguro 

DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 

STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do 

sinistro, qual seja, 25/07/2017 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC). Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008676-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES VASCONCELOS (AUTOR)

ACELINA BISPO DOS SANTOS (AUTOR)

EDSON AGOSTINHO LEITE (AUTOR)

ASCINDINO PINTO DE MORAES (AUTOR)

MARA CELIA PEREIRA LEITE (AUTOR)

ANELIZE DE SOUZA (AUTOR)

JOELMA GARDIN DOS SANTOS (AUTOR)

VERA LUZ DE SOUZA (AUTOR)

EBY TEREZINHA DE CAMPOS RONDON (AUTOR)

THIAGO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 07/08/2018 às 

10:30, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010880-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EWALDO GUSTAVO DE AGUIAR (AUTOR)

MARIA CICERA DE SOUSA (AUTOR)

ADELSON FRANCISCO DE PAULA (AUTOR)

LUIZ CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

LUCIANA DA COSTA RAMOS OLIVEIRA (AUTOR)

NAIR FARIA LEITE LOUREIRO (AUTOR)

MAMEDES BENEDITO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (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 07/08/2018 às 

11:00, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011742-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CELIA CARVALHO DINIZ (AUTOR)

MARIA PAULINA RAMOS (AUTOR)

JONAS CILO DA SILVA (AUTOR)

IRENE DE FATIMA SILVA PEREIRA (AUTOR)

AURINO PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

EUDIRLEIA ANA FERNANDES (AUTOR)

ANTONIO LUIZ GONCALVES (AUTOR)

VICENTE RAIMUNDO DA CONCEICAO (AUTOR)

ROGERIO FERNANDES DOMINGOS (AUTOR)

EUDETE SOARES BORGES (AUTOR)

MARILENE DE CAMPOS (AUTOR)

LUIS ANTONIO SANTIAGO BOLLA (AUTOR)

ESTER DA COSTA XAVIER (AUTOR)

MARIA MARCIANA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 07/08/2018 às 

11:30, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009521-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZIRLEY ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO)

JANINE GIRARDI OAB - SC39458 (ADVOGADO)

 

INTIMO a parte requerida acerca da data da audiência de conciliação, 
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designada para o dia 13/08/2018 às 09:30, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009521-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZIRLEY ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO)

JANINE GIRARDI OAB - SC39458 (ADVOGADO)

 

INTIMO a parte requerida acerca da data da audiência de conciliação, 

designada para o dia 13/08/2018 às 09:30, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009521-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZIRLEY ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO)

JANINE GIRARDI OAB - SC39458 (ADVOGADO)

 

INTIMO a parte autora acerca da data da audiência de conciliação, 

designada para o dia 13/08/2018 às 09:30, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006944-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO CUNHA MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEICE MAIRA DA SILVA DALBERTO OAB - MT15917/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO a parte autora acerca da data da audiência de conciliação, 

designada para o dia 13/08/18 10:00 , a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006944-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO CUNHA MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEICE MAIRA DA SILVA DALBERTO OAB - MT15917/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO a parte requerida acerca da data da audiência de conciliação, 

designada para o dia 13/08/18 10:00 , a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1023742-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER DAMIAO BARBOSA LIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SANTOS LIRA OAB - MT0013026A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ZENAIDE GALEAZZI COMARU (RÉU)

 

INTIMO a parte autora acerca da data da audiência de conciliação, 

designada para o dia 13/08/18 10:30, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1011094-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DE ALMEIDA CAMARGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludmilla de Moura Bouret OAB - MT0008476A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANUFATURA DE MOVEIS MATOGROSSENSE LTDA - ME (RÉU)

NIVALDO DE ALMEIDA CARVALHO JUNIOR (RÉU)

 

Nesta data, intimo a parte autora para depositar o valor da diligência ou 

oferecer meios ao oficial de justiça para cumprimento do mandado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001646-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026577-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POLLYANNA TAVARES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELBERT MAURO FERREIRA OAB - MT0013334A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA RIBEIRO COELHO GOES (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 13/08/18 11:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024479-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR FERNANDES BEATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA ADOLFO ORGEDA OAB - MT20909/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MABE BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA (RÉU)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (RÉU)

VIA VAREJO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO a parte autora acerca da data da audiência de conciliação, 

designada para o dia 13/08/18 11:30, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024479-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR FERNANDES BEATO (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA ADOLFO ORGEDA OAB - MT20909/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MABE BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA (RÉU)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (RÉU)

VIA VAREJO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO a parte requerida acerca da data da audiência de conciliação, 

designada para o dia 13/08/18 11:30, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008317-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID DE ALMEIDA 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:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1008317-34.2018.8.11.0041 REQUERENTE: DAVID DE ALMEIDA 

SOUZA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016881-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA APARECIDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT ajuizada em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Assevera a parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da 

referida recusa, sustenta que houve negativa tácita do processo 

administrativo, assim como que restou configurada violação ao disposto 

no art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados 

pela parte autora, mister se faz a análise percuciente da matéria envolta 

nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio 

Requerimento Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 

RG/MG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo 

Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência de 

pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 
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Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e à busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 

fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. 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). 

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-Foro Judicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 
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à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 

839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em 

D J e - 2 0 2  D I V U L G  1 5 / 1 0 / 2 0 1 4  P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017010-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DE MELLO (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 V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT ajuizada em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Assevera a parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da 

referida recusa, sustenta que houve negativa tácita do processo 

administrativo, assim como que restou configurada violação ao disposto 

no art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados 

pela parte autora, mister se faz a análise percuciente da matéria envolta 

nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio 

Requerimento Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 

RG/MG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo 

Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência de 

pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e à busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 

fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 
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normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. 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). 

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-Foro Judicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 

839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em 

D J e - 2 0 2  D I V U L G  1 5 / 1 0 / 2 0 1 4  P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT ajuizada em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Assevera a parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da 

referida recusa, sustenta que houve negativa tácita do processo 

administrativo, assim como que restou configurada violação ao disposto 

no art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados 

pela parte autora, mister se faz a análise percuciente da matéria envolta 

nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio 

Requerimento Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 

RG/MG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo 

Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência de 

pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 
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legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e à busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 

fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 
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administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. 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). 

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-Foro Judicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 

839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em 

D J e - 2 0 2  D I V U L G  1 5 / 1 0 / 2 0 1 4  P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017536-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIELY DA SILVA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT ajuizada em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Assevera a parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da 

referida recusa, sustenta que houve negativa tácita do processo 

administrativo, assim como que restou configurada violação ao disposto 

no art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados 

pela parte autora, mister se faz a análise percuciente da matéria envolta 

nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio 

Requerimento Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 

RG/MG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo 

Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência de 

pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 
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Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e à busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 

fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. 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). 

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-Foro Judicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 
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à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 

839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em 

D J e - 2 0 2  D I V U L G  1 5 / 1 0 / 2 0 1 4  P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017617-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABERSON SILVA CARDOSO (AUTOR)
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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 V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT ajuizada em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Assevera a parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da 

referida recusa, sustenta que houve negativa tácita do processo 

administrativo, assim como que restou configurada violação ao disposto 

no art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados 

pela parte autora, mister se faz a análise percuciente da matéria envolta 

nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio 

Requerimento Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 

RG/MG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo 

Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência de 

pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e à busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 

fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029211/7/2018 Página 139 de 580



normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. 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). 

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-Foro Judicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 

839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em 

D J e - 2 0 2  D I V U L G  1 5 / 1 0 / 2 0 1 4  P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.
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BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT ajuizada em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Assevera a parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da 

referida recusa, sustenta que houve negativa tácita do processo 

administrativo, assim como que restou configurada violação ao disposto 

no art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados 

pela parte autora, mister se faz a análise percuciente da matéria envolta 

nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio 

Requerimento Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 

RG/MG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo 

Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência de 

pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 
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legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e à busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 

fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 
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administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. 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). 

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-Foro Judicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 

839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em 

D J e - 2 0 2  D I V U L G  1 5 / 1 0 / 2 0 1 4  P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT ajuizada em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Assevera a parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da 

referida recusa, sustenta que houve negativa tácita do processo 

administrativo, assim como que restou configurada violação ao disposto 

no art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados 

pela parte autora, mister se faz a análise percuciente da matéria envolta 

nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio 

Requerimento Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 

RG/MG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo 

Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência de 

pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 
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Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e à busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 

fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. 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). 

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-Foro Judicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 
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à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 

839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em 

D J e - 2 0 2  D I V U L G  1 5 / 1 0 / 2 0 1 4  P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT ajuizada em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Assevera a parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da 

referida recusa, sustenta que houve negativa tácita do processo 

administrativo, assim como que restou configurada violação ao disposto 

no art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados 

pela parte autora, mister se faz a análise percuciente da matéria envolta 

nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio 

Requerimento Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 

RG/MG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo 

Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência de 

pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e à busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 
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fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. 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). 

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-Foro Judicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 

839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em 

D J e - 2 0 2  D I V U L G  1 5 / 1 0 / 2 0 1 4  P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT ajuizada em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Assevera a parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da 

referida recusa, sustenta que houve negativa tácita do processo 

administrativo, assim como que restou configurada violação ao disposto 

no art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados 

pela parte autora, mister se faz a análise percuciente da matéria envolta 

nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio 

Requerimento Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 

RG/MG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo 

Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência de 

pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 
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Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e à busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 

fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 
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com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. 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). 

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-Foro Judicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 

839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em 

D J e - 2 0 2  D I V U L G  1 5 / 1 0 / 2 0 1 4  P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT ajuizada em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Assevera a parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da 

referida recusa, sustenta que houve negativa tácita do processo 

administrativo, assim como que restou configurada violação ao disposto 

no art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados 

pela parte autora, mister se faz a análise percuciente da matéria envolta 

nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio 

Requerimento Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 

RG/MG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo 

Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência de 

pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 
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danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e à busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 

fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. 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). 

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-Foro Judicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 
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de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 

839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em 

D J e - 2 0 2  D I V U L G  1 5 / 1 0 / 2 0 1 4  P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT ajuizada em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Assevera a parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da 

referida recusa, sustenta que houve negativa tácita do processo 

administrativo, assim como que restou configurada violação ao disposto 

no art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados 

pela parte autora, mister se faz a análise percuciente da matéria envolta 

nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio 

Requerimento Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 

RG/MG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo 

Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência de 

pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e à busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 
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fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. 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). 

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-Foro Judicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 

839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em 

D J e - 2 0 2  D I V U L G  1 5 / 1 0 / 2 0 1 4  P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT ajuizada em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Assevera a parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da 

referida recusa, sustenta que houve negativa tácita do processo 

administrativo, assim como que restou configurada violação ao disposto 

no art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados 

pela parte autora, mister se faz a análise percuciente da matéria envolta 

nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio 

Requerimento Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 

RG/MG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo 

Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência de 

pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 
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Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e à busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 

fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 
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com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. 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). 

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-Foro Judicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 

839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em 

D J e - 2 0 2  D I V U L G  1 5 / 1 0 / 2 0 1 4  P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT ajuizada em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Assevera a parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da 

referida recusa, sustenta que houve negativa tácita do processo 

administrativo, assim como que restou configurada violação ao disposto 

no art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados 

pela parte autora, mister se faz a análise percuciente da matéria envolta 

nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio 

Requerimento Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 

RG/MG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo 

Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência de 

pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 
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danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e à busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 

fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. 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). 

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-Foro Judicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 
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de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 

839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em 

D J e - 2 0 2  D I V U L G  1 5 / 1 0 / 2 0 1 4  P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT ajuizada em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Assevera a parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da 

referida recusa, sustenta que houve negativa tácita do processo 

administrativo, assim como que restou configurada violação ao disposto 

no art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados 

pela parte autora, mister se faz a análise percuciente da matéria envolta 

nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio 

Requerimento Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 

RG/MG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo 

Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência de 

pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e à busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 
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fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. 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). 

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-Foro Judicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 

839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em 

D J e - 2 0 2  D I V U L G  1 5 / 1 0 / 2 0 1 4  P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT ajuizada em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Assevera a parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da 

referida recusa, sustenta que houve negativa tácita do processo 

administrativo, assim como que restou configurada violação ao disposto 

no art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados 

pela parte autora, mister se faz a análise percuciente da matéria envolta 

nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio 

Requerimento Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 

RG/MG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo 

Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência de 

pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 
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Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e à busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 

fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 
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com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. 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). 

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-Foro Judicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 

839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em 

D J e - 2 0 2  D I V U L G  1 5 / 1 0 / 2 0 1 4  P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1018043-32.2018.8.11.0041 AUTOR: WELITON ALVES 

DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS W 

Vistos. Considerando que, não obstante assinado eletronicamente o 

decisum anterior, o feito não retornou automaticamente à Secretaria, 

RETORNEM à Secretaria da Vara para cumprimento do último decisum 

proferido. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1010300 Nr: 27703-72.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS 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:

 Nesta data, intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1171374 Nr: 40725-66.2016.811.0041

 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: LEÔNIDAS BENEDITO DE AMORIM PEDROSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEANDRO MACHADO DA VEIGA 

- OAB:20.928/O

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

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Nesta data, intimo a parte autora para que, compareça a secretaria para 

assinar petição de fls.161, no prazo de 5 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 253903 Nr: 18987-71.2006.811.0041

 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: MARIA JACOB MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO CARMO R. SANTOS, BANCO DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DORILEO VIEIRA - 

OAB:6024-E, SIDNEY BERTUCCI - OAB:4319-A/MT, SILVIA GUIDES 

MACHADO - OAB:20895/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO MEYER DA 

FONSECA - ICEC - OAB: 7.057/MT, ALTIVANI RAMOS LACERDA - 

OAB:2304, ELIANETH CLAUCIA DE OLIVEIRA NAZARIO SILVA - 

OAB:DEFENSORA PUBL, LAERCIO FAEDA - OAB:3589-B/MT, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A OAB/MT, ROGÉRIO BORGES DE 

FREITAS (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT, ROSALVO PINTO 

BRANDÃO - OAB:2255-B

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 221007 Nr: 29219-79.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL TELECOM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 

TELEPAR, GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 13.241-A, MONICA CRISTINA FELIZARDO 

VASCONCELLOS - OAB:13.237-B - MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, CASSIARA FINGER - OAB:35141, CLARISSA 

BOTTEGA - OAB:6650/MT, DANIELY HELOISE TOLEDO FRAGA - 

OAB:6.723-B/MT, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - 

OAB:9203/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A, ÉRIKA 

BUTARELLO GENTILE DE CAMARGO - OAB:6.550-B/MT, LASTHENIA 

DE FREITAS VARAO - OAB:1493-E/MT, LILIAN ALVES MARTINI - 

OAB:13692/MT, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, RAFAEL 

MACEDO MARTINS - OAB:9.157/MT, RAIMAR ABILIO BOTTEGA - 

OAB:3.882, THAIS FÁTIMA DOS SANTOS - OAB:7.424-B, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Nesta data, intimo a parte autora na presença de seu advogado para que, 

compareça a secretaria para assinar petição de fls.317/v, no prazo de 5 

(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 782921 Nr: 36603-49.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO DE SALLES GRAÇA, ANTONIA ALVES DE 

QUEIROGA, GILVANDO PEREIRA DE QUEIROGA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AULUS LUIZ SANTOS DE SALLES 

GRAÇA - OAB:22006/A, LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - OAB:12.621 / 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA FISCHER 

CAVALCANTE - OAB:16.074, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca do pedido de 

desarquivamento dos autos, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 850728 Nr: 53754-91.2013.811.0041

 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: VAMJ MODA E COURO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT, EDUARDO LOPES BARBOSA DE OLIVEIRA - 

OAB:89199/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BERGAMINI 

CHIORATTO - OAB:6798/MT, ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE 

MENDONÇA - OAB: 6173/MT

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões dos Embargos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1144643 Nr: 29452-90.2016.811.0041

 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: PEDRO HENRIQUE CAMPOS LEITE

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE SANTOS ARRUDA - 

OAB:19671/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nesta data, intimo a parte requerente para manifestar acerca do deposito 

voluntário, de fls. 128/133, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1131822 Nr: 23810-39.2016.811.0041

 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: BRAZ FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILENA CORREA RAMOS, MACIEL FRANCIONE 

GRANDO, AYRTON CASTRO MARCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MILHAREZI 

MENDONÇA - OAB:9148/MT, LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 434099 Nr: 13289-45.2010.811.0041

 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: SÉRGIO DONIZETI NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES 

NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GOMES FERREIRA NETO - 

OAB:6508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE BERTUOL DUARTE - 

OAB:13747, MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - 

OAB:9995/MT

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 343106 Nr: 13504-89.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FILOGÔNIO BORGES DA SILVA, MARILU CURVO 

BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXECUTIVA NORTE TRANSPORTES LTDA, 

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCÓPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - 

OAB:230904, DINARA DE ARRUDA OLIVEIRA - OAB:4914/MT, DYNAIR 

ALVES DE SOUSA DALDEGAN - OAB:4902, FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, KARINA RICHTER MODELLI - 

OAB:8761/MT, LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE - 

OAB:72973, MARLON AUGUSTO COSTA - OAB:140879/SP

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca do pedido de 

desarquivamento dos autos, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 386202 Nr: 21988-59.2009.811.0041

 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: RODRIGO RIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, 

GAMALIELI RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO - 

OAB:2676, FERNANDO ARIMA - OAB:97966/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO CERQUEIRA 

MORAIS - OAB:12549, BRENNO DE PAULA MILHOMEM - 

OAB:17720/MT, DENNER DE BARROS MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:6835-MS, FÁBIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - OAB:16.601/MT, 

JAIR DEMÉTRIO - OAB:15.904/MT

 Nesta data, intimo as partes para se manifestar acerca do retorno dos 

autos, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 747025 Nr: 44257-24.2011.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: RUTE MARTINS FERREIRA BENITES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE TOCANTINS - 

UNITINS, CENTRO AMAZÔNICO DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - 

CAEPE, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO CONTINUADA - EDUCON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LEVY RABONE PALMA - 

OAB:OAB/MT 18.609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANNE ORRIGO RIBEIRO 

LEITE - OAB:14673, ERION SCHLENGER DE PAIVA MAIA - OAB:5078, 

ROGÉRIO BORGES DE FREITAS (DEFENSOR PÚBLICO) - 

OAB:10.750-A/MT, SIMONE ZONARI LETCHACOSKI - OAB:18445/PR

 Nesta data, intimo as partes para se manifestar acerca do retorno dos 

autos, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 711776 Nr: 4844-04.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFRIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, ELY 

ANCHESCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACCHINI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT, RODOLFO DE CARVALHO ANCHESCHI - OAB:13643/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RAMPIM CASSIMIRO - 

OAB:218164/SP, CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA - OAB:7.111/MT, 

MARCO ANTONIO CAIS - OAB:97584/SP

 Nesta data, intimo as partes para se manifestar acerca do retorno dos 

autos, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 30182 Nr: 13134-57.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO SIMÕES FREIRE, NOEMI CIPRIANA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE PADUA ALMEIDA FILHO, LIANE 

MARISA FOCKINK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR UGO SOUSA - 

OAB:9611-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgar Biolchi - OAB:3.536/MT, 

VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - OAB:6953

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões dos Embargos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 951429 Nr: 629-43.2015.811.0041

 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: JEFERSON LUIZ TIBIS MEIRELES

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS 

- OAB:OAB/MT 15.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente para manifestar acerca do deposito 

voluntário, de fls.151/156, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 869913 Nr: 9482-75.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARGARIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR 

- OAB:4.759/MT, MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA NETA - 

OAB:2978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 Nesta data, intimo as partes para manifestar acerca do cálculo elaborado 

pela contadoria, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 356092 Nr: 26552-18.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANOR ODILSON WERNER

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6454/MT, MERCIA ARRUDA DE OLIVEIRA - OAB:12.178, TATIANA 

MONTEIRO COSTA E SILVA - OAB:7844-4, WESSON ALVES DE 

MARTINS E PINHEIRO - OAB:2409-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO A. DE VITTO 

JUNIOR - OAB:4838-A/MT, JOEL BECKER - OAB:14071/MT, THAMIS 

VIZZOTTO - OAB:9.712

 Nesta data, intimo as partes para manifestar acerca do cálculo elaborado 

pela contadoria, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 374230 Nr: 11019-82.2009.811.0041

 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: ESPÓLIO DE SIMÃO BENEDITO CASTELO, ESPÓLIO DE 

ANA SANTIAGO CASTELO, JOSUE SANTIAGO CASTELO, MARIA 

ZULMIRA SANTIAGO CASTELO, SIMIÃO BENEDITO CASTELO FILHO, 

MARGARETH SANTIAGO CASTELO DE BARROS, JURACY SANTIAGO 

CASTELO, JURANDY SANTIAGO CASTELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIZ STANGHERLIN, ELIANE 

CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS STANGHERLIN, MAGNO DE SOUZA 

BRITO, MARIA ZULMIRA CASTELO, MAGNO DE TAL, ALAN DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL ALBINO DE ARRUDA - 

OAB:13602-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO MACEDO MENEZES DA 

SILVA - OAB:11761/MT, KARLA ARRUDA GREFE - OAB:11629/MT, 

ROGÉRIO BORGES FREITAS - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Nesta data, intima-se as partes para manifestarem acerca da proposta de 

honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 403645 Nr: 35663-89.2009.811.0041

 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: CLEITON DA SILVA PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL 

ARAÚJO - OAB:12.064, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, 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:9.079/MT, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSE AUXILIADORA LEÃO 

BARBOZA - OAB:11.756, DIANARU DA SILVA PAIXAO - OAB:10105/MT, 

LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8194-A, LUCIMAR CRISTINA 

GIMENEZ CANO - OAB:8506-A/MT, MARIANA MENDES MONTEIRO DA 

SILVA - OAB:11756/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - 

OAB:7.670/MT, RENATA DE SOUZA LEÃO - OAB:13511/MT, THOMAZ 

HENRIQUE RODRIGUES DE CARVALHO - OAB:12476/MS, VALNIR 

TELLES DE OLIVEIRA JÚNIOR - OAB:12.575

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes
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 Cod. Proc.: 363827 Nr: 961-20.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO, UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA SÃO BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLAN ADIB FARES - 

OAB:9265/MT, ÉLIDA MOTTINHA SILVA - OAB:13.138-MT, TATIANE 

LOPES - OAB:6.343, WANDERSON HENRIQUE CAVALARI - 

OAB:21.032-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE COSTA MARQUES 

DE ARRUDA - OAB:12820/MT, DANNY FABRICIO CABRAL GOMES - 

OAB:6337-MS, JULIANO TANNUS - OAB:10292/MS, MARCOS ADRIANO 

BOCALAN - OAB:9566/MT, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT, 

RENAN CESCO DE CAMPOS - OAB:8172

 Alvará Eletrônico expedido sob o nº 414209-8/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 317036 Nr: 20408-62.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA MARIA DA COSTA E SILVA PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE VARNEI RODRIGUES 

- OAB:18.100/MT, FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - OAB:14500/MT, 

MARINA IGNOTTI FAIAD - OAB:16735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 Alvará Eletrônico expedido sob o nº 414251-9/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1085300 Nr: 3943-60.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELINA PINHEIRO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

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

OAB:OAB/MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, MARCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:7.659/MT

 Alvará Eletrônico expedido sob o nº 414293-4/2018 e 414289-6/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 945916 Nr: 57949-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON SANTOS DE SOUZA

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

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

OAB:OAB/MT 17.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Alvará Eletrônico expedido sob o nº 414277-2/2018 e 414275-6/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 265860 Nr: 23603-89.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA VAZ PATINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA ABDALLA LTDA - EPP, 

MUNDIALE TRANSPORTES E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA, BRADESCO 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA VAZ PATINI - 

OAB:11.660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE NEVES - 

OAB:10036, Cássio André Predebon - OAB:15.151/SC, FABIO SOUZA 

PONCE - OAB:9.202/MT, GLAUCO DE GOES GUITTI - OAB: 

10.320-B/MT, JOEVERTON SILVA DE JESUS - OAB:9946, PAULA 

PINHEIRO DE SOUZA - OAB:12.428/MT, RENATA ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:9.246/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT, VIVIANE CALIFANI MERINO LAPINSKI - 

OAB:6.373/MT

 Alvará Eletrônico expedido sob o nº 414247-0/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 943581 Nr: 56638-59.2014.811.0041

 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: GLAUCINEIA AGUIAR BARBOSA, FELIPE ALAIR 

FERREIRA AMORIM VALENTIN, MARLISE URNAU, KAROLINA URNAU 

BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYANA PEREIRA SOARES - 

OAB:17.092/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846-B/MT, MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - 

OAB:156347/SP

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da correspondência devolvida constante à fls.168/169, 

no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 260550 Nr: 21373-74.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANE MARIA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO ROMEU PEREIRA, RENILDA MARIA 

FERREIRA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL LUCAS SCARDINI 

BARROS - OAB:9128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA CHRISTYAN GOMIDE 

- OAB:7416/MT

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da correspondência devolvida constante à fls.230, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 865877 Nr: 6272-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S L INDÚSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO - LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11.64 MT/MS, CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO - 

OAB:20720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da correspondência devolvida constante à fls.106, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1130015 Nr: 23014-48.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPERANÇA GONÇALVES DIAS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE NASCIMENTO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOGIVAL BARBOSA DA SILVA - 

OAB:10535
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da correspondência devolvida constante à fls.63 , no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 736770 Nr: 33219-15.2011.811.0041

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA CORREA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECON S.A E TELEMAT CELULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO RODRIGUES DANTAS - 

OAB:8085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ANA TEREZA PALHARES BASILIO - OAB:74802/RJ, 

ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86235/RJ, TATIANA SILVA ALVIM - 

OAB:172.580-RJ, THIAGO DRUMMOND DE PAULA LINS - 

OAB:123.483/RJ

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que as partes foram intimadas para 

manifestar sobre o retorno dos autos (fl. 272).

Porém, somente a parte requerida manifestou-se nos autos (fls. 273/279), 

tendo a parte autora deixado trancorrer in albis o prazo para 

manifestação.

Assim sendo, diante da ausência de requerimento para deflagração da 

fase de cumprimento de sentença, AGUARDE-SE pelo prazo de 30 (trinta) 

dias a iniciativa da parte interessada.

Decorrido o prazo acima sem que nada tenha sido postulado, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e baixas necessárias.

Cuiabá-MT, 20 de Junho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011946-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS CARVALHO DA SILVA OAB - MT21326/O (ADVOGADO)

ALINE RAYANE NASCIMENTO RIBEIRO OAB - MT21838/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (RÉU)

ICATU SEGUROS S/A (RÉU)

CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA (RÉU)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011946-16.2018.8.11.0041. AUTOR: 

DANIELA FERREIRA DE SOUZA RÉU: BANCO COOPERATIVO SICREDI 

S.A., COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, 

CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA, ICATU SEGUROS S/A Vistos 

etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em 

sua exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

ou o pagamento das custas ao final do processo. O assunto é de ordem 

pública, de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas 

normas processuais e se refletem, no mínimo, na definição do 

procedimento, na delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na 

arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, 

públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo antes mesmo de eventual 

manifestação da parte contraria e do recebimento do feito, pode proceder 

com uma averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições 

financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, 

inclusive, se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da 

Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas 

essas disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao 

magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir 

a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. No mais, sabe-se que o 

pagamento das custas ao final do processo é semelhante à concessão do 

beneficio da gratuidade judiciária, devendo restar demonstrada a 

hipossuficiência momentânea da parte em arcar com os ônus 

processuais. Desse modo, não havendo indícios da incapacidade 

financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça gratuita, caso do 

processo em exame em que o demandante não colacionou nos autos 

documentos que corroborem com a alegada hipossuficiência, tais como 

holerite, carteira de trabalho ou declaração de imposto de renda, o 

indeferimento do pedido é medida que se impõe. Assim, não restou 

demonstrada a incapacidade financeira da parte autora, que sequer juntou 

a declaração de hipossuficiência, conforme determina o inciso LXXIV, do 

artigo 5º da CF. O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, 

negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Isso posto, 

INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a intimação da parte 

autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 dias, 

sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC. 

Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005947-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO BOI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(EMBARGANTE)

DANILO DE JESUS GARAY DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME 

(EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005947-82.2018.8.11.0041. EMBARGANTE: 

DANILO DE JESUS GARAY DA SILVA, AGRO BOI COMERCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP EMBARGADO: ACJ 

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME Vistos etc. 

Analisando inicialmente os autos, verifica-se que a parte requerente 

pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Com efeito, o Código de Processo Civil dispõe sobre a 

assistência àqueles 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 (art.98). Todavia, é sabido que a 

pessoa jurídica somente pode obter o benefício da justiça gratuita quando 

ela comprova sua hipossuficiência financeira, não bastando para tanto 

sua simples afirmação pelo causídico, devendo a parte interessada 

comprovar a insuficiência de renda. Desta feita, não houve efetiva 

demonstração da incapacidade financeira da empresa, como se exige 

para a pessoa jurídica à medida que se impõe é o indeferimento do pleito. 

Ademais em consulta ao sistema RENAJUD (abaixo), restou verificado que 

o representante da empresa requerente possui veículos próprios, o 

indeferimento do pedido é medida que se impõe. Lista de Veículos - Total: 
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3 Placa UF Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário 

Restrições Existentes Ações OAZ3442 MT FIAT/STRADA WORKING 2013 

2013 DIOGO-PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP Não ui-button 

ui-button KAG7975 MT HONDA/CG 125 FAN 2006 2006 DIOGO - 

PRODUTOS AGROP LTDA Sim ui-button ui-button KAG3516 MT 

R/DISNAUTICA TRAN CARG 1 2006 2006 DIOGO PROD. AGROP. LTDA ME 

Não ui-button ui-button Em caso análogo decidido por esse Juízo, fora 

indeferido o pedido de Justiça Gratuita postulado por pessoa jurídica. 

Decisão essa que foi objeto de agravo de instrumento, e também 

indeferido, conforme acórdão, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE EXECUÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA JURÍDICA 

COM FINS LUCRATIVOS - HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS 

NÃO-COMPROVADA – RECURSO IMPROVIDO. A gratuidade de justiça 

pode ser reconhecida à pessoa jurídica, desde que demonstre de forma 

cabal a insuficiência de recursos para arcar com as despesas 

processuais.” (TJMT – Agravo de Instrumento n°. 37856/2005 - 

Julgamento: 28.11.2005) Destaquei. Ainda, sobre o assunto a 

jurisprudência: “PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. ENTIDADE FILANTRÓPICA SEM FINS 

LUCRATIVOS. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA NÃO 

COMPROVADA. NÃO CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. O benefício de 

assistência judiciária gratuita, tal como disciplinado na Lei 1.060/50, 

destina-se essencialmente a pessoas físicas. 2. A ampliação do benefício 

às pessoas jurídicas deve limitar-se àquelas que não perseguem fins 

lucrativos e se dedicam a atividades beneficentes, filantrópicas, pias, ou 

morais, bem como às microempresas nitidamente familiares ou artesanais. 

Em todas as hipóteses é indispensável à comprovação da situação de 

necessidade. 3. Recurso especial a que se dá provimento”. (STJ – 

Recurso Especial n°. 690.482/RS - Relator Min. Teori Albino Zavascki - 

Julgamento: 15.02.2005) Destaquei. “PROCESSUAL - PESSOA JURÍDICA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – JUSTIÇA GRATUITA - LEI 1.060/50 (ART. 2º, 

PARÁGRAFO UNICO) - As pessoas jurídicas necessitadas também podem 

ser beneficiárias de assistência judiciária, desde que demonstrada à 

impossibilidade de suportar os encargos do processo”. (STJ – Agravo 

Regimental n°. 2006/0023425-2 - Relator Min. Humberto Gomes de Barros - 

Julgamento: 14.11.2007) Destaquei. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

LOCAÇÃO DE IMÓVEL INDENIZAÇÃO DECISÃO QUE INDEFERIU A 

JUSTIÇA GRATUITA À EMPRESA AUTORA, POR ENTENDER QUE NÃO 

HOUVE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE POSSIBILIDADE DA 

CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA À PESSOA 

JURÍDICA, DESDE QUE COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA 

DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO DOCUMENTOS JUNTADOS 

QUE NÃO DEMONSTRAM A PRECARIEDADE FINANCEIRA DA EMPRESA 

INDEFERIMENTO MANTIDO. Agravo de Instrumento improvido.(TJ-SP - AI: 

20046718120138260000 SP 2004671-81.2013.8.26.0000, Relator: Jayme 

Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 25/07/2013, 36ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 25/07/2013) Tal demonstração não foi 

devidamente carreada aos autos, restando claro que a parte autora não 

faz jus aos benefícios da assistência judiciária. Com essas 

considerações, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado pela 

requerente, pois não vislumbro a falta de condições financeiras para arcar 

com as custas do processo, sem o comprometimento de seu 

desenvolvimento econômico. Intime-se a parte autora, para recolher as 

custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do 

Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009563-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE DO SOCORRO PEREIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009563-65.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

JANETE DO SOCORRO PEREIRA CAMPOS REQUERIDO: CLARO S/A Vistos 

etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em 

sua exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. 

O assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter 

dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na 

definição do procedimento, na delimitação da competência dos órgãos 

jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos 

serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo 

antes mesmo de eventual manifestação da parte contraria e do 

recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, ainda que de 

forma superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

No mais, não restou demonstrada a incapacidade financeira da parte 

autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez 

que não colacionou nos autos documentos que corroborem com a alegada 

hipossuficiência, tais como holerite, carteira de trabalho ou declaração de 

imposto de renda, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. 

Cumpre ressaltar que a simples declaração de pobreza não é suficiente 

para demonstração do estado de hipossuficiência econômica. Nesse 

sentindo, o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – 

SEGUIMENTO NEGADO – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL – 

REITERAÇÃO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

INDEFERIMENTO MANTIDO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA - LITIGANTE QUE ASSINA COMO 

LOCATÁRIA – FRAUDE CONTRATUAL INDEMONSTRADA - LEGITIMIDADE 

PASSIVA CONFIGURADA – PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA 

MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A apelante não 

apresentou qualquer prova a fim de comprovar sua impossibilidade 

financeira em suportar as despesas processuais, o único documento 

apresentado foi a declaração de pobreza, que, por si só, não é suficiente 

para alcançar os fins almejados, devendo ser mantida a decisão do juízo a 

quo, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulada pela apelante.

(...)”. (AgR 171827/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/12/2015, Publicado no DJE 15/12/2015) 

Destaquei. O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, 

negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Extrai-se ainda 

que se trata de ação de pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na 

Lei 9.099/95. Quem opta por litigar na Justiça comum, tendo o direito de 

ingressar com seu processo nos juizados especiais, renuncia à 

assistência judiciária gratuita. O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a manter sentença que negou a 

concessão do benefício a uma consumidora em litígio com sua prestadora 

de serviços de telefonia. Para relator do recurso na corte, Desembargador 

Carlos Cini Marchionatti, os JECs têm plenas condições de solucionar com 

rapidez, segurança e sem despesas a situação em questão. Assim, o uso 

do processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da 

jurisdição’’, que não pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados 

de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar 
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maior remuneração merecida na medida do critério do trabalho, o que não 

quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum.’’ 

Ademais, embora tenha se consolidado a orientação de que a parte pode 

optar pelo processo comum ou especial, os tempos são outros. Além 

disso, essa concepção gerou um sério desvirtuamento dos serviços 

forenses: a concessão abusiva de assistência judiciária para processo 

comum, quando a demanda seria típica de juizados especiais. Colho da 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua 

perspectiva institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido 

à feição predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras 

e que o desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei. 

Vale ainda ressaltar que, o acesso da demandante a justiça não restará 

prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que 

os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a 

intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no 

prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 

321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009188-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON HELTON DALMAGRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA OAB - MT22210/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009188-64.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JACKSON HELTON DALMAGRO RÉU: MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPACOES SA, MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA 

INCORPORACOES SPE LTDA Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se 

que a parte requerente pretende em sua exordial a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, 

de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas 

processuais e se refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na 

delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação 

devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou 

privatizados. Por tais razões, o juízo antes mesmo de eventual 

manifestação da parte contraria e do recebimento do feito, pode proceder 

com uma averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições 

financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, 

inclusive, se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da 

Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas 

essas disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao 

magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir 

a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Ademais, o demandante sequer 

juntou a declaração de hipossuficiência, conforme determina o inciso 

LXXIV, do artigo 5º da CF, não colacionou nos autos documentos que 

corroborem com a alegada hipossuficiência, tais como holerite, extrato 

bancário ou declaração de imposto de renda, o indeferimento do pedido é 

medida que se impõe. Além disso, afere-se que a Carteira de Trabalho 

colacionada aos autos (ID 12624988) tem como data de saída de seu 

ultimo vinculo empregatício o ano de 2006, não demonstrando sua 

hipossuficiência econômica atual, até mesmo pela natureza da demanda 

que se trata de aquisição de imóvel próprio. O STJ manteve decisão do 

juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, 

por falta de comprovação de hipossuficiência pelo requerente, vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO 

ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO 

ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com 

o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, 

o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência 

judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas 

razões para crer que o requerente não se encontra no estado de 

miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS 

FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas 

não foi ao encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de 

significar negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Isso 

posto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a intimação da 

parte autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 

dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC. 

Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009630-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSSON ANTONIO TROMBIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BMW DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

G S COMERCIO DE MOTOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009630-30.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ALYSSON ANTONIO TROMBIM REQUERIDO: G S COMERCIO DE MOTOS 

LTDA, BMW DO BRASIL LTDA Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se 

que a parte requerente pretende em sua exordial a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, 

de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas 

processuais e se refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na 

delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação 

devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou 

privatizados. Por tais razões, o juízo antes mesmo de eventual 

manifestação da parte contraria e do recebimento do feito, pode proceder 

com uma averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições 

financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, 

inclusive, se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da 

Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas 

essas disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao 

magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir 

a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que os autores possuem veículos 

próprios. QBQ6485 MT BMW/F 800 GS ADVENTURE 2015 2015 ALYSSON 

ANTONIO TROMBIM NUN9068 MT GM/PRISMA MAXX 2010 2011 EMF8747 

MT VW/POLO SEDAN 1.6 2009 2010 NJC7642 MT HONDA/BIZ 125 KS 

2007 2008 DXC2577 MT I/AUDI A4 1.8T 2007 2007 JYM5809 MT 

FORD/ESCORT L 1991 1992 No mais, não restou demonstrada a 
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incapacidade financeira da parte autora, conforme determina o inciso 

LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez que não colacionou nos autos 

documentos que corroborem com a alegada hipossuficiência, tais como 

holerite, carteira de trabalho ou declaração de imposto de renda, o 

indeferimento do pedido é medida que se impõe. Cumpre ressaltar que a 

simples declaração de pobreza não é suficiente para demonstração do 

estado de hipossuficiência econômica. Nesse sentindo, o entendimento do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “RECURSO DE AGRAVO 

REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – SEGUIMENTO NEGADO – CONTRATO 

DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL – REITERAÇÃO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO MANTIDO - AUSÊNCIA DE 

PROVA QUANTO À IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA - LITIGANTE QUE 

ASSINA COMO LOCATÁRIA – FRAUDE CONTRATUAL INDEMONSTRADA - 

LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – PRECEDENTES - DECISÃO DA 

RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A 

apelante não apresentou qualquer prova a fim de comprovar sua 

impossibilidade financeira em suportar as despesas processuais, o único 

documento apresentado foi a declaração de pobreza, que, por si só, não é 

suficiente para alcançar os fins almejados, devendo ser mantida a decisão 

do juízo a quo, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulada pela 

apelante.(...)”. (AgR 171827/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/12/2015, Publicado no DJE 

15/12/2015) Destaquei. O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso 

análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de 

comprovação de hipossuficiência pelo requerente, vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO 

ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO 

ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com 

o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, 

o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência 

judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas 

razões para crer que o requerente não se encontra no estado de 

miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS 

FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas 

não foi ao encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de 

significar negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. 

Posto isso, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a 

intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no 

prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 

321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010686-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES OAB - MT0016518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010686-98.2018.8.11.0041. AUTOR: JULIO 

CESAR DE ARRUDA RÉU: EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, 

IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Vistos etc. Analisando os autos, 

verifica-se que a parte requerente pretende em sua exordial a concessão 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem 

pública, de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas 

normas processuais e se refletem, no mínimo, na definição do 

procedimento, na delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na 

arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, 

públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo antes mesmo de eventual 

manifestação da parte contraria e do recebimento do feito, pode proceder 

com uma averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições 

financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, 

inclusive, se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da 

Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas 

essas disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao 

magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir 

a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que os autores possuem veículos 

próprios. OBQ1140 MT FORD/KA SE 1.0 HA 2014 2015 JULIO CESAR DE 

ARRUDA Sim Ademais, o demandante sequer juntou a declaração de 

hipossuficiência, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, 

não colacionou nos autos documentos que corroborem com a alegada 

hipossuficiência, tais como holerite, extrato bancário ou declaração de 

imposto de renda, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. O STJ 

manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios 

da justiça gratuita, por falta de comprovação de hipossuficiência pelo 

requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. 

REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A 

APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A 

declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, 

portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça 

já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser 

indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Isso posto, 

INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a intimação da parte 

autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 dias, 

sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC. 

Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009966-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIUBI EMANUEL SOUZA KUHN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DANTAS TEIXEIRA OAB - MT3850 (ADVOGADO)

GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007082A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009966-34.2018.8.11.0041. AUTOR: CAIUBI 

EMANUEL SOUZA KUHN RÉU: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA 

Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente 

pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que se 

sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por 

tais razões, o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte 

contraria e do recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 
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analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que os autores possuem veículos 

próprios. JYY9687 MT HONDA/CG 150 TITAN KS 2006 2007 CAIUBI 

EMANUEL SOUZA KUHN Não No mais, não restou demonstrada a 

incapacidade financeira da parte autora, conforme determina o inciso 

LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez que não colacionou nos autos 

documentos que corroborem com a alegada hipossuficiência, tais como 

holerite, carteira de trabalho ou declaração de imposto de renda, o 

indeferimento do pedido é medida que se impõe. Cumpre ressaltar que a 

simples declaração de pobreza não é suficiente para demonstração do 

estado de hipossuficiência econômica. Nesse sentindo, o entendimento do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “RECURSO DE AGRAVO 

REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – SEGUIMENTO NEGADO – CONTRATO 

DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL – REITERAÇÃO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO MANTIDO - AUSÊNCIA DE 

PROVA QUANTO À IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA - LITIGANTE QUE 

ASSINA COMO LOCATÁRIA – FRAUDE CONTRATUAL INDEMONSTRADA - 

LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – PRECEDENTES - DECISÃO DA 

RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A 

apelante não apresentou qualquer prova a fim de comprovar sua 

impossibilidade financeira em suportar as despesas processuais, o único 

documento apresentado foi a declaração de pobreza, que, por si só, não é 

suficiente para alcançar os fins almejados, devendo ser mantida a decisão 

do juízo a quo, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulada pela 

apelante.(...)”. (AgR 171827/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/12/2015, Publicado no DJE 

15/12/2015) Destaquei. O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso 

análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de 

comprovação de hipossuficiência pelo requerente, vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO 

ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO 

ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com 

o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, 

o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência 

judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas 

razões para crer que o requerente não se encontra no estado de 

miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS 

FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas 

não foi ao encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de 

significar negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. 

Extrai-se ainda que se trata de ação de pequeno valor, enquadrando-se 

ao disposto na Lei 9.099/95. Quem opta por litigar na Justiça comum, tendo 

o direito de ingressar com seu processo nos juizados especiais, renuncia 

à assistência judiciária gratuita. O entendimento levou a 20ª Câmara Cível 

do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a manter sentença que negou 

a concessão do benefício a uma consumidora em litígio com sua 

prestadora de serviços de telefonia. Para relator do recurso na corte, 

Desembargador Carlos Cini Marchionatti, os JECs têm plenas condições de 

solucionar com rapidez, segurança e sem despesas a situação em 

questão. Assim, o uso do processo comum, contemporizado pela 

assistência judiciária gratuita desnecessária, caracteriza uma espécie 

velada de ‘‘manipulação da jurisdição’’, que não pode ser aceita. ‘‘É 

compreensível que os advogados de um modo geral prefiram o processo 

comum, do qual tende a resultar maior remuneração merecida na medida 

do critério do trabalho, o que não quer dizer que seja aceitável ou 

determinante do processo comum.’’ Ademais, embora tenha se 

consolidado a orientação de que a parte pode optar pelo processo comum 

ou especial, os tempos são outros. Além disso, essa concepção gerou um 

sério desvirtuamento dos serviços forenses: a concessão abusiva de 

assistência judiciária para processo comum, quando a demanda seria 

típica de juizados especiais. Colho da jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PROCESSO 

COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. O 

processo judicial deve ser aplicado na sua perspectiva institucional da 

solução dos conflitos cíveis, mas tem servido à feição predominante 

corporativa, que se expressa de diversas maneiras e que o desvirtua, 

entre elas a questão da qual trata o atual agravo de instrumento. O 

processo comum é dispendioso, e vige a regra da antecipação das 

despesas, salvo assistência judiciária gratuita às pessoas necessitadas. 

A pretensão é daquelas típicas ao Juizado Especial Cível, onde o 

processo transcorre livre de despesas à parte demandante. Estando à 

disposição o Juizado Especial Cível, um dos maiores exemplos de 

cidadania que o País conhece, em condições de resolver com celeridade, 

segurança e sem despesas a situação do caso, o uso do processo 

comum, em assistência judiciária gratuita desnecessária, caracteriza uma 

espécie velada de manipulação da jurisdição. Caracteriza-se, assim, 

fundada razão para o indeferimento do benefício, sem prejuízo do envio da 

causa ao Juizado Especial Cível.” (TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 

0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei. Vale ainda ressaltar que, o 

acesso da demandante a justiça não restará prejudicado pelo 

indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que os juizados 

especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a 

intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no 

prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 

321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito
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Processo Número: 1011785-06.2018.8.11.0041
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FERNANDA APARECIDA COELHO FACCHEZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011785-06.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

FERNANDA APARECIDA COELHO FACCHEZZO REQUERIDO: DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se 

que a requerente pretende em sua exordial a concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo 

que se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e 

se refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por 

tais razões, o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte 

contraria e do recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. No mais, não restou 

demonstrada a incapacidade financeira da parte autora, conforme 

determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. O STJ manteve decisão do 

juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, 

por falta de comprovação de hipossuficiência pelo requerente, vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO 

ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO 
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ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com 

o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, 

o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência 

judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas 

razões para crer que o requerente não se encontra no estado de 

miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS 

FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas 

não foi ao encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de 

significar negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. 

Extrai-se ainda que se trata de ação de pequeno valor, enquadrando-se 

ao disposto na Lei 9.099/95. Quem opta por litigar na Justiça comum, tendo 

o direito de ingressar com seu processo nos juizados especiais, renuncia 

à assistência judiciária gratuita. O entendimento levou a 20ª Câmara Cível 

do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a manter sentença que negou 

a concessão do benefício a uma consumidora em litígio com sua 

prestadora de serviços de telefonia. Para relator do recurso na corte, 

Desembargador Carlos Cini Marchionatti, os JECs têm plenas condições de 

solucionar com rapidez, segurança e sem despesas a situação em 

questão. Assim, o uso do processo comum, contemporizado pela 

assistência judiciária gratuita desnecessária, caracteriza uma espécie 

velada de ‘‘manipulação da jurisdição’’, que não pode ser aceita. ‘‘É 

compreensível que os advogados de um modo geral prefiram o processo 

comum, do qual tende a resultar maior remuneração merecida na medida 

do critério do trabalho, o que não quer dizer que seja aceitável ou 

determinante do processo comum.’’ Ademais, embora tenha se 

consolidado a orientação de que a parte pode optar pelo processo comum 

ou especial, os tempos são outros. Além disso, essa concepção gerou um 

sério desvirtuamento dos serviços forenses: a concessão abusiva de 

assistência judiciária para processo comum, quando a demanda seria 

típica de juizados especiais. Colho da jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PROCESSO 

COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. O 

processo judicial deve ser aplicado na sua perspectiva institucional da 

solução dos conflitos cíveis, mas tem servido à feição predominante 

corporativa, que se expressa de diversas maneiras e que o desvirtua, 

entre elas a questão da qual trata o atual agravo de instrumento. O 

processo comum é dispendioso, e vige a regra da antecipação das 

despesas, salvo assistência judiciária gratuita às pessoas necessitadas. 

A pretensão é daquelas típicas ao Juizado Especial Cível, onde o 

processo transcorre livre de despesas à parte demandante. Estando à 

disposição o Juizado Especial Cível, um dos maiores exemplos de 

cidadania que o País conhece, em condições de resolver com celeridade, 

segurança e sem despesas a situação do caso, o uso do processo 

comum, em assistência judiciária gratuita desnecessária, caracteriza uma 

espécie velada de manipulação da jurisdição. Caracteriza-se, assim, 

fundada razão para o indeferimento do benefício, sem prejuízo do envio da 

causa ao Juizado Especial Cível.” (TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 

0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei. Vale ainda ressaltar que, o 

acesso da demandante a justiça não restará prejudicado pelo 

indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que os juizados 

especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita e DETERMINO a intimação da parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 

dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do 

CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019880-25.2018.8.11.0041. AUTOR: KEYCE 

KELLY SANTOS DE SOUSA RÉU: VIVO S.A. Vistos etc. Analisando os 

autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua exordial a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O assunto é 

de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de 

algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na definição do 

procedimento, na delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na 

arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, 

públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo antes mesmo de eventual 

manifestação da parte contraria e do recebimento do feito, pode proceder 

com uma averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições 

financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, 

inclusive, se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da 

Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas 

essas disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao 

magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir 

a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, não restou 

demonstrada a incapacidade financeira da parte autora, conforme 

determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez que não colacionou 

nos autos documentos que corroborem com a alegada hipossuficiência, 

tais como holerite, carteira de trabalho ou declaração de imposto de renda, 

o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Cumpre ressaltar que a 

simples declaração de pobreza não é suficiente para demonstração do 

estado de hipossuficiência econômica. Nesse sentindo, o entendimento do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE GUARDA, PARTILHA DE 

BENS E TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO 

DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE DA 

DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). 

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 
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PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Extrai-se ainda 

que se trata de ação de pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na 

Lei 9.099/95. Quem opta por litigar na Justiça comum, tendo o direito de 

ingressar com seu processo nos juizados especiais, renuncia à 

assistência judiciária gratuita. O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a manter sentença que negou a 

concessão do benefício a uma consumidora em litígio com sua prestadora 

de serviços de telefonia. Para relator do recurso na corte, Desembargador 

Carlos Cini Marchionatti, os JECs têm plenas condições de solucionar com 

rapidez, segurança e sem despesas a situação em questão. Assim, o uso 

do processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da 

jurisdição’’, que não pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados 

de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar 

maior remuneração merecida na medida do critério do trabalho, o que não 

quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum.’’ 

Ademais, embora tenha se consolidado a orientação de que a parte pode 

optar pelo processo comum ou especial, os tempos são outros. Além 

disso, essa concepção gerou um sério desvirtuamento dos serviços 

forenses: a concessão abusiva de assistência judiciária para processo 

comum, quando a demanda seria típica de juizados especiais. Colho da 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua 

perspectiva institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido 

à feição predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras 

e que o desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei. 

Vale ainda ressaltar que, o acesso da demandante a justiça não restará 

prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que 

os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a 

intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no 

prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 

321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011105-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAISSA OLIVEIRA DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIS MARINA DIAS PINTO OAB - MT20944/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS MARIO TEIXEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011105-21.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MAISSA OLIVEIRA DE ANDRADE RÉU: LUIS MARIO TEIXEIRA Vistos etc. 

Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua 

exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O 

assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter 

dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na 

definição do procedimento, na delimitação da competência dos órgãos 

jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos 

serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo 

antes mesmo de eventual manifestação da parte contraria e do 

recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, ainda que de 

forma superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

Desse modo, não restou demonstrada a incapacidade financeira da parte 

autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez 

que não colacionou nos autos documentos que corroborem com a alegada 

hipossuficiência, tais como holerite, carteira de trabalho ou declaração de 

imposto de renda, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. 

Cumpre ressaltar que a simples declaração de pobreza não é suficiente 

para demonstração do estado de hipossuficiência econômica. Nesse 

sentindo, o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: EMENTA 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO 

DE GUARDA, PARTILHA DE BENS E TUTELA DE URGÊNCIA PARA 

AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE DA 

DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). 

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 
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REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Extrai-se ainda 

que se trata de ação de pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na 

Lei 9.099/95. Quem opta por litigar na Justiça comum, tendo o direito de 

ingressar com seu processo nos juizados especiais, renuncia à 

assistência judiciária gratuita. O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a manter sentença que negou a 

concessão do benefício a uma consumidora em litígio com sua prestadora 

de serviços de telefonia. Para relator do recurso na corte, Desembargador 

Carlos Cini Marchionatti, os JECs têm plenas condições de solucionar com 

rapidez, segurança e sem despesas a situação em questão. Assim, o uso 

do processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da 

jurisdição’’, que não pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados 

de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar 

maior remuneração merecida na medida do critério do trabalho, o que não 

quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum.’’ 

Ademais, embora tenha se consolidado a orientação de que a parte pode 

optar pelo processo comum ou especial, os tempos são outros. Além 

disso, essa concepção gerou um sério desvirtuamento dos serviços 

forenses: a concessão abusiva de assistência judiciária para processo 

comum, quando a demanda seria típica de juizados especiais. Colho da 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua 

perspectiva institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido 

à feição predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras 

e que o desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei. 

Vale ainda ressaltar que, o acesso da demandante a justiça não restará 

prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que 

os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a 

intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no 

prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 

321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019658-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ELIAS ARANTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CARLOS PALAZZO OAB - MT8157/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAXIMUS DIGITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA (RÉU)

INVESTIMENTOS ALCATEIA EIRELI (RÉU)

PAG BEM SEGURO EIRELI - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019658-57.2018.8.11.0041. AUTOR: 

RAFAEL ELIAS ARANTES RÉU: MAXIMUS DIGITAL FOMENTO MERCANTIL 

LTDA, INVESTIMENTOS ALCATEIA EIRELI, PAG BEM SEGURO EIRELI - ME 

Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente 

pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que se 

sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por 

tais razões, o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte 

contraria e do recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que o autor possui veículo próprio. 

Lista de Veículos - Total: 1 Placa UF Marca/Modelo Ano Fabricação Ano 

Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações OBO3630 MT I/PEUGEOT 

408 FELINE 2011 2012 RAFAEL ELIAS ARANTES Não ui-button ui-button 

No mais, não restou demonstrada a incapacidade financeira da parte 

autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez 

que não colacionou nos autos documentos que corroborem com a alegada 

hipossuficiência, tais como holerite, carteira de trabalho, extrato bancário 

ou declaração de imposto de renda, o indeferimento do pedido é medida 

que se impõe. Cumpre ressaltar que a simples declaração de pobreza não 

é suficiente para demonstração do estado de hipossuficiência econômica. 

Nesse sentindo, o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO 

C/C PEDIDO DE GUARDA, PARTILHA DE BENS E TUTELA DE URGÊNCIA 

PARA AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - 

NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE DA 

DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 
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que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). 

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Extrai-se ainda 

que se trata de ação de pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na 

Lei 9.099/95. Quem opta por litigar na Justiça comum, tendo o direito de 

ingressar com seu processo nos juizados especiais, renuncia à 

assistência judiciária gratuita. O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a manter sentença que negou a 

concessão do benefício a uma consumidora em litígio com sua prestadora 

de serviços de telefonia. Para relator do recurso na corte, Desembargador 

Carlos Cini Marchionatti, os JECs têm plenas condições de solucionar com 

rapidez, segurança e sem despesas a situação em questão. Assim, o uso 

do processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da 

jurisdição’’, que não pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados 

de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar 

maior remuneração merecida na medida do critério do trabalho, o que não 

quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum.’’ 

Ademais, embora tenha se consolidado a orientação de que a parte pode 

optar pelo processo comum ou especial, os tempos são outros. Além 

disso, essa concepção gerou um sério desvirtuamento dos serviços 

forenses: a concessão abusiva de assistência judiciária para processo 

comum, quando a demanda seria típica de juizados especiais. Colho da 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua 

perspectiva institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido 

à feição predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras 

e que o desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei. 

Vale ainda ressaltar que, o acesso da demandante a justiça não restará 

prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que 

os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a 

intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no 

prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 

321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011959-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011959-15.2018.8.11.0041. AUTOR: 

INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. RÉU: 

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING Verifica-se que não há nos 

autos procuração do advogado com poderes para postular em juízo 

representando a autora, bem como, não há qualquer outro documento 

instruindo o presente feito. Isto posto, DETERMINO a intimação da parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, exibir a procuração, recolher 

custas e apresentar demais documentos indispensáveis à propositura da 

ação, conforme dispõe os artigos 104, §1° e 320 do CPC, sob pena de 

indeferimento da inicial, no termos do artigo 321 do CPC. Decorrido o prazo 

acima mencionado, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025842-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA NONATO SAMPAIO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALY DE SOUSA DIAS OAB - SC48546-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1025842-63.2017.8.11.0041 

AUTOR: LAURA CRISTINA NONATO SAMPAIO RÉU: AGEMED SAUDE S/A 

Vistos etc. Tendo por finalidade o saneamento e o direcionamento à 

instrução do feito, em obediência aos Princípios da Vedação de Decisão 

Surpresa e da Colaboração, estabelecidos pela nova lei processual, 

DETERMINO intimação das partes a fim de: a) Especificarem que provas 

pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando relação clara 

e objetiva 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), hipótese de ainda não ter sido 

ainda reconhecida; c) Doravante a análise da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais porventura já acostados aos autos, que indiquem 

e verifiquem se há matérias admitidas ou não impugnadas, bem como 

demonstrem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá- MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1006795-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE INOCENCIO LAKIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANTONIA SHIHARA DE ASSIS FREIRE PEREIRA OAB - 

SP299801 (ADVOGADO)

LEONARDO FREIRE PEREIRA OAB - SP163533 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR DIAS (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006795-69.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARILENE INOCENCIO LAKIS REQUERIDO: ADEMIR DIAS 

Vistos etc. Em tempo revogo a decisão retro de ID 14027912. Denota-se 

que a presente demanda trata-se de Contestação com Reconvenção 

distribuída mediante ação autônoma. Uma vez que neste juízo a 

Reconvenção tramita no bojo dos autos principais, quais sejam o Processo 

de n° 1006770-56.2018.8.11.0041. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485 do Código de 

Processo Civil. Sem custas, tendo em vista ausência de previsão legal 

neste juízo quanto a este excedente. 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: 1011048-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. M. M. (AUTOR)

M. M. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. M. P. C. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011048-37.2017.8.11.0041. AUTOR: ANA 

MARIA DE MORAES MIRANDA, MARIANA MORAES MIRANDA RÉU: 

TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA Vistos etc. Considerando 

que até a presente data a parte requerida não foi devidamente citada, nos 

termos do atual Código de Processo Civil, Redesigno audiência de 

conciliação para o dia 12/09/2018 às 10h30min , nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO. Passo 

a análise do pedido de assistência judiciária gratuita, requerida pela parte 

autora por meio do petitório de ID. 9239109. Argumenta a requerente que 

em virtude de situação financeira periclitante, sendo que se encontra uma 

das autoras em uma gravidez de risco, foi comprometida a integralidade da 

renda familiar, pugnando assim pela concessão do benefício da justiça 

gratuita. Em que pese à alegação do comprometimento da renda das 

demandantes, não restou demonstrada a sua incapacidade financeira, 

conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez que é 

possível aferir dos Demonstrativos de Cálculo de Folha – Ficha Financeira 

(ID 9239157), que a autora possui uma renda considerada acima da média 

nacional. Portanto, tem-se que os rendimentos da autora, embora não 

sejam altíssimos, são suficientes para o pagamento das custas 

processuais, uma vez que já foi deferido por este juízo o parcelamento 

das referidas custas, não se mostra suficiente a justificar o deferimento 

da gratuidade. Sendo assim INDEFIRO a assistência judiciária gratuita a 

parte autora, mantendo incólume o decisório de ID. 6870241, que deferiu o 

parcelamento. DETERMINO a intimação da parte requerente por meio de 

seu procurador, para que no prazo de 15 dias comprove nos autos o 

recolhimento da primeira parcela referente às custas processuais, 

devendo fazer o mesmo mês a mês até o cumprimento da obrigação. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023776-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI LUKENCZUK SAID (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DA SILVA OAB - MT10373/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1023776-13.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: IRACI LUKENCZUK SAID EXECUTADO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. Cientifique-se às partes quanto a chegada 

dos autos neste juízo, INTIMANDO-AS para, no prazo de 05 (dias), 

requererem o que entenderem de direito, com o devido recolhimento das 

custas. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, volvam os autos 

conclusos para análise e decisão. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021582-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THATIANA NANTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT0011370A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1021582-40.2017.8.11.0041 

AUTOR: THATIANA NANTES RÉU: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

Vistos etc. Tendo por finalidade o saneamento e o direcionamento à 

instrução do feito, em obediência aos Princípios da Vedação de Decisão 

Surpresa e da Colaboração, estabelecidos pela nova lei processual, 

DETERMINO intimação das partes a fim de: a) Especificarem que provas 

pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando relação clara 

e objetiva 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), hipótese de ainda não ter sido 

ainda reconhecida; c) Doravante a análise da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais porventura já acostados aos autos, que indiquem 

e verifiquem se há matérias admitidas ou não impugnadas, bem como 

demonstrem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá- MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014694-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO VIEIRA BIANCHIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014694-55.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

FABRICIO VIEIRA BIANCHIN EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. De inicio, torno sem efeito à decisão de 

Id: 12249866, uma vez que não pertence ao presente feito. Trata-se de 

pedido de cumprimento de sentença formulado pelo autor, Id:12536351. 

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado. Destarte, transitado 

em julgado a decisão, determino a intimação da parte devedora (nos 

termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob pena de aplicação da 

multa de 10% e verba honorária, também de 10%, sobre o valor do débito 

prevista no artigo 523, §1º do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032312-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JECIELLI DE PAULA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032312-13.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: JECIELLI DE PAULA FREITAS REQUERIDO: PORTO SEGURO 
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COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte autora comparece 

aos autos ao Id:11637913, informando o interesse na desistência da 

presente ação. No entanto, verifica-se dos autos que a parte requerida 

fora citada. Dessa forma, INTIME-SE a parte requerida para se manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do requerimento de desistência 

formulado, conforme determina o artigo 485, § 4º, do CPC, valendo o 

silêncio deste como concordância tácita. Com manifestação, ou certificado 

o decurso do prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024016-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILBENE ALVES CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT0011506A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024016-36.2016.8.11.0041. AUTOR: 

SILBENE ALVES CORREA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Intimem-se as partes a se 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Intime-se, ainda, a parte requerida para depositar a totalidade dos 

honorários referente à perícia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão da prova Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028478-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. A. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INESSA DE OLIVEIRA TREVISAN SOPHIA OAB - MT0006483A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. L. A. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1028478-02.2017.8.11.0041 

AUTOR: MARIA MARTA OLIVEIRA DE ALMEIDA RÉU: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A Vistos etc. Verifica-se que a requerente J.L.A.C, não foi 

cadastrada no Sistema PJE, conforme noticiado no petitório de Id. 

10485573. Assim, DETERMINO que a mesma seja cadastrada no referido 

sistema, de modo que conste ser AUTORA e sua genitora, MARIA MARTA 

OLIVEIRA DE ALMEIDA, como representante. Adiante, tendo por finalidade 

o saneamento e o direcionamento à instrução do feito, em obediência aos 

Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da Colaboração, 

estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO intimação das partes 

a fim de: a) Especificarem que provas pretendem produzir no prazo de 15 

(quinze) dias, indicando relação clara e objetiva 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), hipótese de ainda não ter sido ainda reconhecida; c) Doravante a 

análise da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados aos autos, que indiquem e verifiquem se há 

matérias admitidas ou não impugnadas, bem como demonstrem que 

questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá- MT. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005983-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA PEREIRA PINHEIRO (AUTOR)

JOAO PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES OAB - MT0006882A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILIA COUTO (RÉU)

EDITE RIBEIRO DA SILVA (RÉU)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos para que fique suspenso pelo 

prazo de 60 dias, sendo que ao final deste prazo deve a parte requerer o 

que de direito, sob pena de extinção. Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016787-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO ROBERTO MURILHA (REQUERENTE)

CRISTINA DA SILVA MURILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0013704A (ADVOGADO)

JEFERSON FUGIHARA OAB - MT17860-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS 

COOPERATIVAS MEDICAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO)

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO)

WILZA APARECIDA LOPES SILVA OAB - SP0173351A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CALINE DAISY DA SILVA OJEDA (TESTEMUNHA)

SANDRA ANA SANDINI (TESTEMUNHA)

BENEDITO ALEX SALIES (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016787-54.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

SANDRO ROBERTO MURILHA, CRISTINA DA SILVA MURILHA REQUERIDO: 

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO, UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL 

DAS COOPERATIVAS MEDICAS Vistos etc. DESIGNO audiência para a 

oitiva da testemunha objeto da presente deprecata, para o dia 21/08/2018, 

às 15:30horas. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada, do dia, da hora e do local da audiência 

designada, devendo obedecer ao disposto no § 1° do artigo 455 do CPC. 

Todavia, em se tratando a testemunha de uma das hipóteses previstas no 

§ 4° do artigo 455 do CPC, a secretaria do juízo fará a intimação nesses 

moldes de forma excepcional. Comunique-se ao r. Juízo Deprecante, 

cientificando-o da data da audiência, servindo cópia desta decisão como 

Ofício. Caso seja certificado que a testemunha, objeto da deprecata, 

esteja em local incerto e não sabido, devolva-se a presente missiva ao 

Juízo Deprecante, com as cautelas e homenagens de estilo. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 917513 Nr: 41756-92.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOSSO POSTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A, 

AM/PM COMBUSTÍVEIS LTDA

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

MIRANDA - OAB:9779, VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - OAB:105124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5.477-MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662

 Impulsiono os autos intimando as partes para comparecerem na audiêcia 

de oitiva de testemunha designada para o dia 01/08/2018, às 15:50 horas, 

na comarca de Porto Alegre.
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 Ressalto que de acordo com o novo CPC, a parte que arrolou a 

testemunha, fica responsável pelo seu comparecimento em audiência, no 

caso em questão a testemunha foi arrolada pela parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1145390 Nr: 29809-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO XAVIER DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE DE MELO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO DE ALMEIDA CORREA - 

OAB:15.802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Certifico e dou fé que foi apresentada Contestação dentro do prazo legal. 

Desta forma, impulsiono os autos à parte autora para manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 809962 Nr: 16456-65.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS, PATRICK ALVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIZ ANTONIA DE CARVALHO MONDIN-ME, 

LAIZ ANTONIA DE CARVALHO MONDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:5.924

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 152/156.

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): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 933416 Nr: 51115-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS, PATRICK ALVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS PROMOÇÕES DE EVENTOS E PRODUÇOES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:5.924/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 156/161.

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): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 887027 Nr: 21257-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANE SIQUEIRA, RAPHAEL NAVES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CESAR LOPES - 

OAB:15348, MATHEUS LOURENÇO RODRIGUES DA CUNHA - 

OAB:14170/MT, RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - OAB:14169, RODRIGO 

LOPES LIMA - OAB:13814/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre o 

peticionado pelo advogado Raphael Naves Dias, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1124457 Nr: 20637-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERALDO ALEXANDRE DE CAMPOS, ANTONIA ROSA 

SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre o 

pagamento espontâneo da parte requerida, informando se concorda com 

os valores pagos, bem como indicando os dados bancários completos 

para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 142251 Nr: 26707-94.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ - UNIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THADEU AUGUSTO GODOY PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, DEISE ARRUDA DE OLIVEIRA - OAB:, 

NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça via boleto bancário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 867314 Nr: 7425-84.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRLEI INÊS CRESTANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA, LIMPSERVICE LIMPEZA PROFISSIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA SCHWARZ DE MELLO - 

OAB:6748/MT, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS 

BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE AVELINO DE NOVAES 

JUNIOR - OAB:11.180/MT

 Considerando que a penhora Bacenjud foi infrutífera, impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para manifestar requerendo o que de direito 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 854698 Nr: 57223-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANTANAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 
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LTDA-ME, LUANA FERREIRA BERNADES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WOLNEY CEZA MESQUITA 

TOLEDO - OAB:7260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: evandro cezar alexandre 

dos santos - OAB:13.431-A/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre o 

pagamento espontâneo da parte requerida, informando se concorda com 

os valores pagos, bem como indicando os dados bancários completos 

para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 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

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre o 

pagamento espontâneo da parte requerida, informando se concorda com 

os valores pagos, bem como indicando os dados bancários completos 

para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1098743 Nr: 10078-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIONICE CANDIDA FORTES LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA OLIVEIRA NOVAIS 

CARVALHO - OAB:6801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre o 

pagamento espontâneo da parte requerida, informando se concorda com 

os valores pagos, bem como indicando os dados bancários completos 

para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 867314 Nr: 7425-84.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRLEI INÊS CRESTANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA, LIMPSERVICE LIMPEZA PROFISSIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA SCHWARZ DE MELLO - 

OAB:6748/MT, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS 

BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE AVELINO DE NOVAES 

JUNIOR - OAB:11.180/MT

 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. Caso a penhora torne 

infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1145390 Nr: 29809-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO XAVIER DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE DE MELO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO DE ALMEIDA CORREA - 

OAB:15.802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se a devolução do(s) “AR(s)" expedido(s).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 867461 Nr: 7517-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIANE DA CONCEIÇÃO PINHEIRO, BIANCA CRISTINA 

DA CONCEIÇAO PINHEIRO, ELAINE CRISTINA CONCEIÇÃO PINHEIRO, 

CÉPM, ANDERSON CONCEIÇÃO PINHEIRO, CARMEN RODRIGUES DA 

CONCEIÇÃO PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUXILIADORA PRADO DORILEO, 

ELOÍSA MARIA BARBOSA MEDEIROS, SAYDE NEIA - COMÉRCIO, 

CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:16006, DEBORA M. MARTINS FERREIRA DA CRUZ - 

OAB:13672, DEBORAH MARGARIDA MARTINIS FERREIRA DA CRUZ - 

OAB:13.672 / MT, GRYONE MARANA CARDOSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se a devolução do(s) “AR(s)" expedido(s).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 79388 Nr: 8404-66.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE TEIXEIRA DO ESPÍRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR FERRAÇA, MARIA ALVES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE BARROS GARCIA - 

OAB:9.599/MT, TENARÊSSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - 

OAB:7.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para requerer o que de 

direito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 242855 Nr: 11340-25.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINEAR EMPRESA DE FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTRADAO FREIOS E MOLAS LTDA, MARCIO 

RAGNINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA REGINA DE 

ALMEIDA FERNANDES - OAB:8014/MS, ADRIANA REGINA DE ALMEIDA 

FERNANDES LOLOTA - OAB:8014/MS

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para requerer o que de 

direito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 64654 Nr: 7136-64.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYSE MARIA DA CONCEIÇÃO HERANI LOPES, JOSÉ 

CABRAL LOPES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE KHALED MOHAMAD DHAROUG, 

ISSAF ARAJI DAHROUG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE LUIZ MARQUES 

HERANE - OAB:3670, JOSÉ ADELAR DAL PISSOL (PROCURADOR 

MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT

 Impulsiono o presente feito a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça ,prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 756833 Nr: 8971-48.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIPROFAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA, MATIAS BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA HAYDÉE LUCIANO PENA - 

OAB:136.059, NARA REGINA DA SILVA VENEGA - OAB:6580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça ,prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 782488 Nr: 36133-18.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO PAIM PIMENTA ME

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

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça ,prazo legal.

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019323-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (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: 1019323-38.2018.8.11.0041. AUTOR: 

VICTOR HUGO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 27/09/2018, às 08h30min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 03 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017764-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM PEREIRA NUNES NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017764-46.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JOAQUIM PEREIRA NUNES NETO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 26/09/2018, 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, 28 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018345-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON SOUZA 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018345-61.2018.8.11.0041. AUTOR: 

EDIMILSON SOUZA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 26/09/2018, às 08h00min 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, 28 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009962-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO MARINS CESAR (AUTOR)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009962-94.2018.8.11.0041. AUTOR: LUIZ 

FERNANDO MARINS CESAR RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 31/08/2018, 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, 25 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009962-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO MARINS CESAR (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: 1009962-94.2018.8.11.0041. AUTOR: LUIZ 

FERNANDO MARINS CESAR RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 31/08/2018, 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, 25 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014608-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO QUINTINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014608-50.2018.8.11.0041. AUTOR: IVO 

QUINTINO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 26/09/2018, às 08h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de junho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001836-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MULTI TUBOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP (AUTOR)

NOUCHI & NOUCHI LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Samuel Richard Decker Neto OAB - MT4965/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIGIA DUARTE DE SOUZA PIRES - EPP (RÉU)

CLARO S/A (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Multi 

Tubos Materiais para construção (Casicava Nouchi e Salinas Bitar Ltda.) e 

Nouchi e Nouchi Ltda. em desfavor de Claro Americel S.A e Lígia Duarte 

de Souza Pires – EPP (Telloz Consultoria de Telefonia Móvel), aduzindo a 

autora Multi Tubos que é sucessora empresarial da autora Nouchi e 

Nouchi, e que entrou em contato com a ré Claro para transferir a 

titularidade do contrato de telefonia em nome sucedida para a Multi tubos, 

recebendo orientação para entrar em contato com a ré Lígia, por ser a 

representante nesta Capital. Narra que foi informada pela ré Lígia que 

deveria ser cancelado o contrato em nome da Nouchi e realizado um 

contrato em nome da autora Multi Tubos, e acreditando que se tratava de 

procedimento da transferência de titularidade, conforme requerido, assim 

o fez, entretanto, ambas autoras passaram a receber cobranças idênticas 

do contrato cancelado, bem como do novo pacto e multa por rescisão e 

apesar de contestado, até o momento não houve solução pelas rés. 

Requerem a concessão da tutela de urgência para determinar as rés a se 

absterem de inserirem os nomes das autoras nos cadastros dos 

inadimplentes, e caso negativado, que procedam a imediata exclusão, sob 

pena de multa. Imprescindível destacar que a concessão da tutela de 

urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a 

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

processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Verifica-se não ser 

possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, 

vez que as autoras sequer apresentaram qualquer documento para 

comprovarem a alegada sucessão empresarial, especialmente para 

oportunizar a verificação da data em que ela ocorreu etc., ademais, as 

cobranças colacionadas no processo não se mostram idênticas, conforme 
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alegado pelas autoras, e o documento de Id. 11545074 constam 

informações de débitos gerais, sem qualquer indicação sobre a multa. 

Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelas 

autoras. Designo o dia 20/08/2018, às 10h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 

3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se 

não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo 

para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir 

da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Cumpra-se. Cuiabá, 21 de junho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O 

Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016695-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO)

FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN JUNIOR OAB - MS0016956A 

(ADVOGADO)

FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN OAB - MS0003556A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCON VINICIUS VICENTE DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PEJ n.º 1016695-47.2016 Visto. Diante do teor da certidão ID n° 9417197, 

segue anexo a pesquisa realizada junto ao sistema Infojud acerca do 

endereço da parte requerida. Considerando que o endereço constante na 

pesquisa anexa é diverso onde o requerido não foi encontrado, redesigno 

a audiência de conciliação para o dia 20.08.2018, às 08:00 horas, que 

será realizada na Central de Conciliação deste Fórum. Cite-se o réu, no 

endereço constante na pesquisa anexa, e intime-o para comparecer à 

audiência, nos termos do despacho inicial. Intime-se a parte autora, 

através de seu advogado, para comparecer à audiência, nos termos do 

despacho inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de junho de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016695-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO)

FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN JUNIOR OAB - MS0016956A 

(ADVOGADO)

FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN OAB - MS0003556A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCON VINICIUS VICENTE DA SILVA (RÉU)

 

PEJ n.º 1016695-47.2016 Visto. Diante do teor da certidão ID n° 9417197, 

segue anexo a pesquisa realizada junto ao sistema Infojud acerca do 

endereço da parte requerida. Considerando que o endereço constante na 

pesquisa anexa é diverso onde o requerido não foi encontrado, redesigno 

a audiência de conciliação para o dia 20.08.2018, às 08:00 horas, que 

será realizada na Central de Conciliação deste Fórum. Cite-se o réu, no 

endereço constante na pesquisa anexa, e intime-o para comparecer à 

audiência, nos termos do despacho inicial. Intime-se a parte autora, 

através de seu advogado, para comparecer à audiência, nos termos do 

despacho inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de junho de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017890-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCELO GUIMARAES FERNANDES BORGES (AUTOR)

RENATA EMBOAVA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO RONDON GAHYVA OAB - MT0013216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE RODRIGUES ALVES PARENTE DE ANDRADE (RÉU)

FRANCISCO AUGUSTO WELTER (RÉU)

ANTONIO CARLOS PARENTE MACEDO DE ANDRADE (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 20/08/2018, às 08h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Com relação ao pedido de tutela de urgência, 

compulsando o processo, entendo conveniente sua apreciação após a 

apresentação da peça contestatória, até porque com as resposta da parte 

ré será possível fazer uma análise mais precisa acerca dos fatos 

narrados na inicial. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de junho de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017890-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCELO GUIMARAES FERNANDES BORGES (AUTOR)

RENATA EMBOAVA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO RONDON GAHYVA OAB - MT0013216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE RODRIGUES ALVES PARENTE DE ANDRADE (RÉU)

FRANCISCO AUGUSTO WELTER (RÉU)

ANTONIO CARLOS PARENTE MACEDO DE ANDRADE (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 20/08/2018, às 08h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

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. 
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334, § 10, CPC). Com relação ao pedido de tutela de urgência, 

compulsando o processo, entendo conveniente sua apreciação após a 

apresentação da peça contestatória, até porque com as resposta da parte 

ré será possível fazer uma análise mais precisa acerca dos fatos 

narrados na inicial. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de junho de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011489-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 20/08/2018, às 09h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

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). Cumpra-se. Cuiabá, 23 de junho de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011489-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Vistos. Designo o dia 20/08/2018, às 09h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

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). Cumpra-se. Cuiabá, 23 de junho de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012402-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WERIKA FRANCA DE DEUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON OAB - MT20740/B (ADVOGADO)

THALISSON GAYVA MORAES OAB - MT18846/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 20/08/2018, às 09h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). E quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da parte 

requerente em relação à parte requerida, principalmente quanto a 

produção das provas, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, 

acolho o pedido e DETERMINO a inversão do ônus da prova. Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de junho de 2018. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012402-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WERIKA FRANCA DE DEUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FLAVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON OAB - MT20740/B (ADVOGADO)

THALISSON GAYVA MORAES OAB - MT18846/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 20/08/2018, às 09h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). E quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da parte 

requerente em relação à parte requerida, principalmente quanto a 

produção das provas, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, 

acolho o pedido e DETERMINO a inversão do ônus da prova. Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de junho de 2018. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019883-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN DE SOUSA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019883-77.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JHONATAN DE SOUSA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. É entendimento pacífico que para o ajuizamento 

da Ação de Cobrança do Seguro obrigatório DPVAT, exige-se o prévio 

requerimento administrativo, devendo ser trazido ao processo a cópia do 

pedido administrativo, com o indeferimento ou o decurso do prazo de 30 

(trinta) dias sem resposta. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 

MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO 

STF NO RE 631.240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o 

exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso 

ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, 

conforme firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão 

geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. 

A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de 

manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio 

requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento 

das instâncias administrativas. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: 

"2. Inexiste uma das condições da ação, pois que não houve indícios de 

que fora realizado qualquer pedido administrativo perante a Seguradora 

reclamada. 3. Inexiste necessidade do pronunciamento judicial, pois não 

havendo que se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da 

presente demanda, não há o interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. (...) (RE 839314, Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, 

publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014). Ocorre 

que, a parte autora juntou ao processo apenas informativo da Seguradora 

Líder declarando alterações nos pontos de atendimento do seguro DPVAT, 

pois fora rescindido o contrato com a SINCOR, mas indicou diversos 

pontos de atendimento ainda vigentes, havendo portanto locais adequados 

para o ingresso de pedidos administrativos. Assim, faz-se necessária a 

demonstração do interesse de agir pela parte autora, devendo para tanto, 

ser esgotada a via administrativa, fazendo-se necessária a apresentação 

dos documentos corretos, como ao menos a tentativa de ingresso 

recente, para a correta atuação deste Juízo. Ante o exposto, intime-se a 

parte autora para que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, tentativa 

de ingresso na via administrativa, cópia do prévio requerimento 

administrativo com o indeferimento ou o decurso do prazo de trinta dias 

sem resposta, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se o que for necessário e 

encaminhem-se os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de 

julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032827-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA MOTA (AUTOR)

MARCOS ROBERTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANOMANI CARDOSO DA ROSA OAB - MT0016774A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

ALFA URBANISMO LTDA (RÉU)

HUMBERTO SIQUEIRA NOGUEIRA (RÉU)

ALTOS DO PARQUE CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(SPE) (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1032827-48.2017 Redesigno a audiência 

de conciliação para o dia 20.08.2018, às 10:00 horas, que será realizada 

na Central de Conciliação deste Fórum. Citem-se os requeridos, no 

endereço indicado no ID11753138, e intime-os para comparecer à 

audiência, nos termos do despacho inicial. Intimem-se os autores, através 

de seu advogado para comparecerem à audiência, nos termos do 

despacho inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de junho de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032827-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA MOTA (AUTOR)

MARCOS ROBERTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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YANOMANI CARDOSO DA ROSA OAB - MT0016774A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

ALFA URBANISMO LTDA (RÉU)

HUMBERTO SIQUEIRA NOGUEIRA (RÉU)

ALTOS DO PARQUE CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(SPE) (RÉU)

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1032827-48.2017 Redesigno a audiência 

de conciliação para o dia 20.08.2018, às 10:00 horas, que será realizada 

na Central de Conciliação deste Fórum. Citem-se os requeridos, no 

endereço indicado no ID11753138, e intime-os para comparecer à 

audiência, nos termos do despacho inicial. Intimem-se os autores, através 

de seu advogado para comparecerem à audiência, nos termos do 

despacho inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de junho de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011007-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON ROCHA REINALDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246/O (ADVOGADO)

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 20/08/2018, às 11h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). E 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à 

parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 

e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que 

a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de junho de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 916377 Nr: 41033-73.2014.811.0041

 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: CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS QUADRA 06, 

LUCIANA JOANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ DE JESUS PINTO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DERSON JALES COSTA 

SALES - OAB:3977/MT

 Vistos.

 Visando ao saneamento e organização do processo, em atendimento ao 

disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015 (Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva), intimem-se as partes para, 

no prazo de 10 (dez) dias:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, 

de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão 

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

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Indicarem que questões de direito que entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 320646 Nr: 22511-42.2007.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO FLORAIS CUIABÁ RESIDENCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DE MILON E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BASSO - 

OAB:12.739, RUBIMAR BARRETO SILVEIRA - OAB:3640

 Visto.

 Trata-se de cumprimento de sentença, assim, procedam-se as alterações 

necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

 Intime-se o executado, por seu advogado, bem como pessoalmente , 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido 

de custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por 

cento), bem como de honorários advocatícios para esta fase, também em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1210688 Nr: 8637-38.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ BORDIN TRELLES, GYSELE CAMPOS TAQUES 

TRELLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL FONTES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAROUK NAUFAL - 

OAB:2.371/MT, RAFAEL COSTA LEITE - OAB:6.647-B/MT

 Código 1210688Visto.a que se nega provimento”.(AgRg no AREsp 

578.740/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 04/11/2014, DJe 11/11/2014). Grifei.Assim, visando ao 

saneamento e organização do processo, em atendimento ao disposto nos 
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arts. 9º e 10 do CPC de 2015 (Princípio da Não-surpresa e da Colaboração 

instruídos pela nova lei adjetiva), intimem-se as partes para, no prazo de 

cinco dias:a) Especificarem que provas pretendem produzir, 

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

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

(art. 357, II, CPC);b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem 

como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a 

convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC);c) Indicarem que questões de direito que entendem ainda 

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

IV, do CPC).Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 9 de julho de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 21637 Nr: 3899-66.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL FONTES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ BORDIN TRELLES, LÚCIA MARIA 

CAMPOS TAQUES, GYSELE CAMPOS TAQUES TRELLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAROUK NAUFAL - 

OAB:2.371/MT, RAFAEL COSTA LEITE - OAB:6.647-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Visto.

 Tendo em vista que a parte autora, devidamente intimada, não se 

manifestou, intime-se ela pessoalmente (Carta AR-MP), bem como por seu 

advogado (via Dje), para dar prosseguimento no feito, bem como 

regularizar a representação processual, no prazo de cinco dias, sob pena 

de extinção da ação (art. 485, § 1º do NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 71511 Nr: 3996-42.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACY NILSO ZANETTI, FEDERAL DE SEGUROS S/A EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORRETORA FEDERAL DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO 

- OAB:18415, JACY NILSO ZANETTI - OAB:2968-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709/MT

 Visto.

 Defiro o pedido de fl. 1.373, assim, intime-se a exequente Federal Seguro 

para apresentar a documentação suplementar, a qual se referiu no item III 

do campo pedidos (fl. 1.351).

 Após, intime-se o perito para apresentar proposta de honorários, no 

prazo de cinco dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 730379 Nr: 26431-82.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUERRA S/A IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS, CUIABANA 

EMPREENDIMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DAL PONT BRANCHI - 

OAB:70262/RS, JOÃO CARLOS FRANZOI BASSO - OAB:30694/RS, 

JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, ZULMAR NEVES - 

OAB:16084/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Visto.

 Trata-se de cumprimento de sentença, assim, procedam-se as alterações 

necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

 Intime-se o executado Transete Transporte, por seu advogado, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de 

custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por 

cento), bem como de honorários advocatícios para esta fase, também em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 243359 Nr: 11890-20.2006.811.0041

 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: GOIABEIRAS EMPRESAS DE SHOPPING CENTER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CESAR GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR SHIGUEO GALHEGO 

UMETA - OAB:10.351/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EWERSON DUARTE DA COSTA 

- OAB:4.842/MT

 Visto.

 Trata-se de cumprimento de sentença, assim, procedam-se as alterações 

necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

 Intime-se o executado, por seu advogado, bem como pessoalmente , 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido 

de custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por 

cento), bem como de honorários advocatícios para esta fase, também em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 754955 Nr: 6954-39.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA FURMAN ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEX BARRED' S MODA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAJLLA ZANUTTO HAMAD - 

OAB:13.016, TEREZA FURMAN ALVES DE SOUZA - OAB:3.363-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA CRISTINA SILVA 

BORGES - OAB:OAB/SP 134.088

 Visto.

 Considerando o decurso do prazo, antes de analisar os embargos de 

declaração de fls. 286/289, intimem-se as partes para informarem se o 

acordo foi cumprido, no prazo de cinco dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 767963 Nr: 20814-10.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZEQUIEL CANDIDO DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:6.232/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e através de seu advogado 

(via DJE), para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, quanto à 

habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF, na 

ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das diferenças de 

expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e 

Collor II e em discussão no presente feito.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu advogado deverá acessar a 

plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br onde 

informa os documentos necessários para o cadastro, e proceder a 

respectiva habilitação GRATUITA.

Convém registrar que o acordo homologado pelo STF estabelece a forma 

de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que este obedecerá três 

etapas, a saber: a) cálculo dos valores-base b) valor consolidado; e c) 
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dinâmica de pagamento. A parte deverá informar ainda a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 poderá 

ocorrer através de depósito judicial, depósito em conta corrente ou 

depósito em conta poupança.

Realizada a referida habilitação, o presente feito será extinto, segundo 

dispõe o art. 487, III, “d” do NCPC, segundo a forma estabelecida pelo item 

9.3 do citado pacto.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 932045 Nr: 50433-14.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DANIEL POZZOBON FLORES, EDGAR 

PEREIRA FERRAZ, HUMBERTO IKUO SHIBASAKI, IVALDIR ORTIZ DA 

SILVA, GILMAR ANDRADE DE CARVALHO, ELIZEU GARCIA DOS 

SANTOS, JOSÉ BELMIRO SIMÕES, JOSE GILBERTO ROTA, JOSE DE 

CARVALHO CORVETTO, JAIR DE MORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAUJO - 

OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A/MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e através de seu advogado 

(via DJE), para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, quanto à 

habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF, na 

ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das diferenças de 

expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e 

Collor II e em discussão no presente feito.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu advogado deverá acessar a 

plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br onde 

informa os documentos necessários para o cadastro, e proceder a 

respectiva habilitação GRATUITA.

Convém registrar que o acordo homologado pelo STF estabelece a forma 

de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que este obedecerá três 

etapas, a saber: a) cálculo dos valores-base b) valor consolidado; e c) 

dinâmica de pagamento. A parte deverá informar ainda a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 poderá 

ocorrer através de depósito judicial, depósito em conta corrente ou 

depósito em conta poupança.

Realizada a referida habilitação, o presente feito será extinto, segundo 

dispõe o art. 487, III, “d” do NCPC, segundo a forma estabelecida pelo item 

9.3 do citado pacto.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 292875 Nr: 11332-14.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOUNIR HASSIB SERHAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUSALINA DE SOUZA SILVA ROBALOS, 

FLORISVALDO ROBALOS DA ROSA, ENCOL S/A MASSA FALIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE MACHADO 

FERREIRA - OAB:19350/GO, JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA - 

OAB:11811/MT, OLVANIR ANDRADE DE CARVALHO - OAB:2045/GO

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 779874 Nr: 33370-44.2012.811.0041

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO CARNEIRO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO ANA DE LOURDES BARBOSA DE 

BASTOS, PERICARDIO BARBOSA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA MACIEL SANTOS - 

OAB:10.005/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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 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).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 434193 Nr: 13339-71.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA FARIAS CORREA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAROLINNE FARIAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB:7012, VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - OAB:3575 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZELA DURAND - 

OAB:12.208-A

 Visto.

Recebo a impugnação ofertada e deixo de conferir-lhe efeito suspensivo, 

uma vez que não restou manifestamente demonstrado que o 

prosseguimento da execução inevitavelmente poderá causar dano ao 

executado, conforme disposto no artigo 525, § 6º, do Novo Código de 

Processo Civil. Ademais, eventual pedido de levantamento de valores 

somente será apreciado e deferido após a análise do incidente de 

impugnação.

 Assim, intime-se o impugnado/exequente para se manifestar sobre ela no 

prazo legal.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 845719 Nr: 49374-25.2013.811.0041

 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: MARCIO TADEU DE ARRUDA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBENIS PEREIRA JARA - 

OAB:15.967/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:78.069 /MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para, no prazo de 5 dias, apresentarem nos 

autos os documentos solicitados pelo(a) Sr(a). Perito(a).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 58620 Nr: 4159-22.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL - I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ A DE ALMEIDA, MARIA REGINA FURTAK, 

MARCO ANTÔNIO DE SOUZA FERREIRA

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

OAB:341167/SP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT

 Visto.

Quanto à manifestação de fls. 177/178, convém registrar que a 

substituição processual já foi deferida à fl. 149, inclusive o Fundo de 

Investimento já está cadastrado no sistema Apolo e consta na capa dos 

autos como exequente.

Desse modo, proceda-se apenas o cadastro dos novos advogados do 

credor, conforme ali requerido.

Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de cinco dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1308210 Nr: 10424-68.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804/MT, JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:135506, MARCELO 

AUGUSTO BORGES - OAB:6.189

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento do débito. Deverá a parte, ainda, sendo o caso, fornecer os 

dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do alvará 

eletrônico.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 763041 Nr: 15600-38.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOLFO NEUMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:14442-B/MT, MURILO BARROS DA SILVA 

FREIRE - OAB:8942

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT

 Visto.

 Defiro o pedido de fls. 205/206, aplico ao devedor multa de 10%, bem 

como fixo honorários advocatícios para esta fase em 10%, sobre o valor 

remanescente do débito, conforme autoriza o art. 523, § 2º, do NCPC.

 Intime-se o executado, por seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pagar o valor restante do débito, sob pena de penhora.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1092485 Nr: 7296-11.2016.811.0041

 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: JACINTO TEODORO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGELINA DE JESUS SOUZA SANTOS, JOÃO 

ROBERTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DE ALENCAR SILVA - 

OAB:7.359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO LUCIO DA SILVA - 

OAB:10462/O

 Visto.

 Sobre a contraproposta e documentos apresentados pelo autor (fls. 

137/140), intimem-se os requeridos para se manifestarem, no prazo de 

cinco dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 923998 Nr: 45859-45.2014.811.0041

 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: ANTONIETA FREITAS GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

UNIMED CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo comum de 15 dias, se manifestarem sobre 

o laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 59444 Nr: 5614-85.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLÉGIO E 

CURSO MASTER LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DAS GRAÇAS VINHAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:6.228/MT, THAISA CRISTINA LEMOS DA SILVA PENHA - 

OAB:9.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, retirar a(s) carta(s) 

precatória(s) expedida(s). Após a distribuição da(s) missiva(s) no Juízo 

Deprecado, deverá, no mesmo prazo, juntar o(s) comprovante(s) nestes 

autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 883656 Nr: 19023-35.2014.811.0041

 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: LOURDES MIRANDA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CLAUDIMAR SOARES 

LACERCA DE OLIVEIRA - OAB:9355/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo comum de 15 dias, se manifestarem sobre 

o laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1056562 Nr: 49411-81.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI DO BOMDESPACHO PEREIRA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE FAGUNDES 

MAGALHÃES - OAB:17567-O, LOUISE EWERT DE ALMEIDA E RIBEIRO - 

OAB:17.955 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1089203 Nr: 5802-14.2016.811.0041

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CELIA SUELI NEVES

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO YUJI MIYASHITA 

PIONA - OAB:14.049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo comum de 15 dias, se manifestarem sobre 

o laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 793402 Nr: 47496-02.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRUS INSTITUTO MATO GROSSO DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON PRAWUCKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2292/MT, LUCAS DIAS DE CAMPOS - OAB:16929, 

TOMÁS ROBERTO NOGUEIRA - OAB:4464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DEL BIANCO 

MACEDO - OAB:MT/22.527

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 925844 Nr: 47030-37.2014.811.0041

 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: JUSSELEY MARIA DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA LENZA LANA - 

OAB:10.991/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1124517 Nr: 20672-64.2016.811.0041

 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: OTACILIO PEREIRA DE ARAÚJO

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1173612 Nr: 41566-61.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIO PASSOS DE ANDRADE

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BARROS LOPES - 

OAB:OAB/MT 9.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B, SERGIO HENRIQUE K. KOBAYASHI - OAB:6180/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1031986 Nr: 37723-25.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIOMAR CORRÊA ESTEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBON DE ANDRADE - 

OAB:12573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, HELENISE SESTI REGUELIN - OAB:OAB 57.752, ROMEU 

DE AQUINO NUNES - OAB:3.770/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1156754 Nr: 34609-44.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMERSON LIMA SOUZA

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

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA GONÇALVES 

FERREIRA DA COSTA - OAB:21.397, FERNANDO HAYASHIDA - 

OAB:11758, GLADSTONE GIMENIS - OAB:21587-O, LUCIMAR CRISTINA 

GIMENEZ CANO - OAB:8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12333

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 350881 Nr: 21434-61.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLBUS TRANSPORTES URBANOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINO CESAR DE MAGALHÃES - 

OAB:14445/MT, CESAR AUGUSTO MAGALHAES - OAB:3.237-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO MARTINS VERAO - 

OAB:4893-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNO NADAF 

GUSMÃO, para devolução dos autos nº 21434-61.2008.811.0041, 

Protocolo 350881, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 288685 Nr: 9294-29.2007.811.0041

 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: IZABELLA PATRICIA MACÊDO PEREIRA MAIA 

MONTEIRO SANTOS, DEJALMO PEREIRA MAIA JUNIOR, DHIEGO 

HENRIQUE MACEDO PEREIRA MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DE AZEVEDO MIRANDA 

MENDONÇA - OAB:10457, JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA - 

OAB:10.064/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7.297/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO MELKE 

FILHO - OAB:11429/MS, DANIELLE FREITAS FRANCO - 

OAB:RJ-122.093, JOSÉ MARCO TAYAH - OAB:67177/RJ, MARCELO 

FELICIO GARCIA - OAB:7.297/MT, MARIA ANGELICA NOBRE CHAVES - 

OAB:117082/RJ, Ronaldo de Oliveira Lima - OAB:13395/RJ, TATIANA 

BAERLEIN SOUZA DA SILVA - OAB:123251/RJ

 Visto.

 Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte ré, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, ambos do NCPC.

 Certifique-se o trânsito em julgado, e nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações devidas.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 948611 Nr: 59471-50.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN DOUGLAS MENDES

 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:

 Diante do anunciado à fl. 103, verifica-se em pesquisa pelo sistema Apolo 

que a sentença de fls. 89/91 não foi publicada no Diário de Justiça, assim 

para evitar a nulidade processual, proceda-se a publicação da mesma, 

tornando sem efeito a certidão de fl. 93.

Após, certifique-se o trânsito em julgado e volte-me os autos conclusos 

para analise do pedido de fls. 105/106.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 27057 Nr: 5829-22.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eber Luiz Rabello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME DIAS PEREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3.339-A/MT, SANDRA PROFETA CARDOSO BARRETO - 

OAB:1930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO AMILCAR NEDEL - 

OAB:3483/MT, JOICE BULHÕES FERNANDES - OAB:5.811 MT, LARA 

MOERSCHBERGER NEDEL - OAB:17240

 Código 27057Visto.-e Pág. 169) Negritei Assim, intime-se o executado, 

por seu advogado, bem como pessoalmente, para pagar a dívida em 3 

(três) dias. Defiro também o pedido do exequente para determinar a 

expedição de certidão, conforme os ditames do art. 828, do NCPC.Fixo os 

honorários advocatícios em 10 % sobre o valor do débito. No caso de 

integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º, CPC).Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 9 de julho 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 394500 Nr: 29792-78.2009.811.0041

 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: ELSO MANOEL DE OLIVEIRA

 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 

- OAB:8.506-A

 Código - 394500Visto.r da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

após a intimação das partes da apresentação do laudo (NCPC, art. 477, § 

1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre em contato com 

seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que o mesmo 

compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. Após a 

conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação 

das partes, volte-me conclusos.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá-MT, 05 de 

julho de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1019828 Nr: 31832-23.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUE PINTO DE ARAUJO

 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

 Código 1019828

Vistos.

 Intime-se a parte autora para informar o valor do pagamento feito na 

esfera administrativa, conforme mencionado na inicial, a fl. 05, juntamente 

com o comprovante do recebimento, no prazo de 5 (cinco) dias.

Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 09 de julho de 2018.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 450846 Nr: 23325-49.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: K. M. Q. S., GABRIELA VANESSA BORGES DE 

QUEIROZ, GABRIELA VANESSA BORGES DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

HOSPITALARES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA APAZ FERRAZ - 

OAB:13380/MT, RUI BUENO FERRAZ - OAB:9256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOSO SANTOS - 

OAB:7.322-A, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, NORMA 

SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT

 Código 450846

Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 468/472. Expeça-se alvará em favor da exequente 

no valor de R$ 14.474,59 (quatorze mil quatrocentos e setenta e quatro 

reais e cinquenta e nove centavos). Havendo saldo remanescente, 

expeça-se alvará em favor do executado.

Arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 09 de julho 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 447351 Nr: 21301-48.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: K. M. Q. S., GABRIELA VANESSA BORGES DE 

QUEIROZ, GABRIELA VANESSA BORGES DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

HOSPITALARES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA APAZ FERRAZ - 

OAB:13.380, CAROLINA APAZ FERRAZ - OAB:13380/MT, RUI BUENO 

FERRAZ - OAB:9.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, FREDERICO A. PIMENTA CERQUEIRA - 

OAB:11769, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT, 

PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - OAB:10.430-MT

 Código - 447351

Vistos,

 Cumpra-se a decisão de fl.251. Expeça-se alvará em favor da parte 

exequente para levantamento de toda a quantia depositada nos autos. 
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Expedido o alvará, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e formalidades de 

estilo.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT. 09 de julho de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 893873 Nr: 25818-57.2014.811.0041

 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: SIMIÃO CERILO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO GOIABEIRAS SHOPPING 

CENTER, ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIANO LOURENÇO SANCHES 

- OAB:11.333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013A-mt, MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA - 

OAB:21451/O, VICTOR SHIGUEO GALHEGO UMETA - OAB:10.351/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação Ordinária 

de Indenização por Danos Morais promovida por Simião Cerilo da Silva em 

desfavor de Shopping Goiabeiras.Condeno o autor ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com base no artigo 85, 

§§ 2º e 6º, do Novo Código de Processo Civil. Todavia, considerando que 

que ele é beneficiário da justiça gratuita, o pagamento ficará 

suspenso.Condeno o requerido Shopping Goiabeiras ao pagamento, em 

favor da denunciada à lide Chubb Seguros Brasil S.A., dos honorários 

advocatícios, estes que arbitro em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com 

fundamento no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Novo Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, após as baixas e 

anotações pertinentes.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 09 de 

julho de 2018.Sinii Savana Bosse Saboia RibeiroJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1140468 Nr: 27617-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATARINA OURIVES NINCE, ANTONIO MARIO 

NINCE

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

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA MARIA CARVALHO - 

OAB:7931/MT

 Nos termos do Provimento N° 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte executada para, no prazo de 5 dias, se manifestar quanto à 

penhora/restrição/constrição realizada, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 808031 Nr: 14492-37.2013.811.0041

 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: DANILO DE ALMEIDA BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO PAES DE 

BARROS - OAB:14146, JADSON SOUZA NOBRE - OAB:15308/MT, 

LEONÁRIO GOMES MUNIZ - OAB:15.072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Certifico que o Sr. Raphael Diniz Ridolfi, Médico Neurologista, Perito 

Judicial, designou o dia 13/07/2018, às 17:00 horas, para realização da 

perícia, no Hospital Amecor, Av. Hist. Rubens de Mendonça, Nº 898, 

Segundo Andar, Sala 12, Bairro Baú, Cuiabá/MT, Telefones 98102-1443, 

razão pela qual procedo à intimação das partes. Deverá a parte autora ser 

intimada pessoalmente e o seu não comparecimento no exame pericial 

acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. 

Não obstante isso, deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no exercício de seu 

múnus, cientificar a parte a ser periciada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1018064 Nr: 30956-68.2015.811.0041

 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: VITALINO PEREIRA DE MELLO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

OAB:12.903/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização do 

Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de 

redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de R$ R$ 

1.687,50 ( mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). O 

valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice 

oficial – INPC, a partir da data evento danoso e acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação válida.Condeno a ré ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 5, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá-MT, 04 de julho de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 353953 Nr: 24508-26.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA ROSALINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. DA S. COSTA - COMÉRCIO ME, ANTONIO 

DONIZETE COSTA, NELMA BOTELHO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO VETTORATO - 

OAB:11.001-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEORGE MILLER FILHO - 

OAB:10.240 MT

 Código 353953

Ante a inércia do credor em não manifestar a cerca da pesquisa Renaud 

conforme certidão de fl.198, remeta-se os autos ao arquivo, com as 

baixas devidas.

Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 06 de julho de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 320917 Nr: 22709-79.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANIA RIBEIRO 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Código - 320917

Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 285/287. Expeça-se alvará em favor da parte 

executada para levantamento do saldo remanescente, conforme decisão 

de fl. 270.

No mais, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas devidas.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT. 05 de julho de 2018.
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Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 412614 Nr: 1949-07.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA MACIANO VIEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Código 412614

Vistos,

 Ocorrido o pagamento voluntario da sentença de acordo com as 

fls.381/384, e a expedição do alvará para a parte autora conforme fl. 386, 

e havendo a satisfação da obrigação. Arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 09 de junho 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1075948 Nr: 57935-67.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO CARDOZO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16.216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Código - 1075948

Vistos,

 Ocorrido o pagamento do saldo remanescente pela parte ré de acordo 

com as fls.165/181, e a expedição do alvará para a parte autora conforme 

fls. 182/184, e havendo a satisfação da obrigação. Arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 09 de junho 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 725221 Nr: 20937-42.2011.811.0041

 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: AURITA JOSÉ DE ALMEIDA, LAUDENOR TELES DE 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS FERREIRA LEÃO, NELSON LUIZ DE 

AMORIM, JUMAR OTAVIANO DA COSTA, JOSE MINISTRO DA SILVA, 

MARIA DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 927293 Nr: 47807-22.2014.811.0041

 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: MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIDIAJUR/MIDIANEWS, LUCAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3.076-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISRAEL ASSER EUGENIO - 

OAB:16562, JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - OAB:11785, 

KÁSSIA RABELO SILVA - OAB:16.874/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, fornecer os dados bancários 

e pessoais/jurídicos necessários à expedição do alvará.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001836-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MULTI TUBOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP (AUTOR)

NOUCHI & NOUCHI LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Samuel Richard Decker Neto OAB - MT4965/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIGIA DUARTE DE SOUZA PIRES - EPP (RÉU)

CLARO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Multi 

Tubos Materiais para construção (Casicava Nouchi e Salinas Bitar Ltda.) e 

Nouchi e Nouchi Ltda. em desfavor de Claro Americel S.A e Lígia Duarte 

de Souza Pires – EPP (Telloz Consultoria de Telefonia Móvel), aduzindo a 

autora Multi Tubos que é sucessora empresarial da autora Nouchi e 

Nouchi, e que entrou em contato com a ré Claro para transferir a 

titularidade do contrato de telefonia em nome sucedida para a Multi tubos, 

recebendo orientação para entrar em contato com a ré Lígia, por ser a 

representante nesta Capital. Narra que foi informada pela ré Lígia que 

deveria ser cancelado o contrato em nome da Nouchi e realizado um 

contrato em nome da autora Multi Tubos, e acreditando que se tratava de 

procedimento da transferência de titularidade, conforme requerido, assim 

o fez, entretanto, ambas autoras passaram a receber cobranças idênticas 

do contrato cancelado, bem como do novo pacto e multa por rescisão e 

apesar de contestado, até o momento não houve solução pelas rés. 

Requerem a concessão da tutela de urgência para determinar as rés a se 

absterem de inserirem os nomes das autoras nos cadastros dos 

inadimplentes, e caso negativado, que procedam a imediata exclusão, sob 

pena de multa. Imprescindível destacar que a concessão da tutela de 

urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a 

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

processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Verifica-se não ser 

possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, 

vez que as autoras sequer apresentaram qualquer documento para 

comprovarem a alegada sucessão empresarial, especialmente para 

oportunizar a verificação da data em que ela ocorreu etc., ademais, as 

cobranças colacionadas no processo não se mostram idênticas, conforme 

alegado pelas autoras, e o documento de Id. 11545074 constam 

informações de débitos gerais, sem qualquer indicação sobre a multa. 

Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelas 

autoras. Designo o dia 20/08/2018, às 10h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 

3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se 
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não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo 

para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir 

da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Cumpra-se. Cuiabá, 21 de junho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O 

Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131.

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002888-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON DA COSTA TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Vistos, etc. Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do documento acostado no ID nº 13238969, nos 

termos do art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1016557-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL DE FREITAS ARANTES OAB - MT11039/O (ADVOGADO)

FELIPE DE FREITAS ARANTES OAB - MT0011700A (ADVOGADO)

DECIO ARANTES FERREIRA OAB - MT5920/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO SERV DA SAUDE E MEIO AMB DO EST MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

OSCARLINO ALVES DE ARRUDA JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016557-12.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar ajuizada 

por Ana Lúcia Ricarte em desfavor de Sindicato dos Servidores Públicos 

da Saúde do Estado de Mato Grosso e Oscarlino Alves de Arruda Júnior, 

com pedido de tutela de urgência, para que os requeridos sejam obrigados 

a retirar do ar matéria inverídica, não podendo mencionar o nome da 

autora em novas publicações, bem como não fazer contato com os seus 

clientes. Consta na inicial que a autora patrocinou, por 17 (dezessete) 

anos, causas de interesses do primeiro requerido, sendo responsável 

pelo departamento jurídico do sindicato. Aduz que em razão da falta de 

respeito do atual presidente, ora segundo requerido, requereu 

formalmente uma rescisão contratual na data de 10 de maio de 2018, 

permanecendo tão somente com as questões individuais relacionadas a 

contratos particulares firmados com os sindicalizados/servidores. Relata 

que na data de 10 de junho de 2018, tomou conhecimento de que foi 

publicada, no endereço eletrônico oficial do sindicato, matéria destacando 

inúmeras inverdades acerca do descumprimento das obrigações da 

autora, bem como de que o contrato teria sido rescindido por uma 

determinada ação não prevista em contrato. Acrescenta, ainda, que seus 

clientes oriundos de contratos particulares foram informados de que, 

tendo em vista a rescisão contratual, poderiam mudar de advogado, 

acostando um termo de revogação. Informa que inúmeros clientes 

tomaram conhecimento acerca da matéria veiculada no endereço 

eletrônico do requerido, o que denegriu sua imagem significativamente. 

Discorre, ainda, que em razão da matéria, desenvolveu a síndrome de 

burnout, tendo em vista o esgotamento profissional e emocional causado. 

Vieram os autos conclusos. Fundamento: Recebo o presente feito 

conforme o art. 303, do Código de Processo Civil. Dispõe o art. 303, do 

Código de Processo Civil: Art. 303. Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento de tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, informa a 

parte autora que, após a rescisão contratual, a parte requerida veiculou 

matéria em seu endereço eletrônico oficial, distorcendo os fatos acerca do 

impasse do negócio jurídico, bem como denegrindo a imagem da autora. 

Em razão dos fatos, pugna pela concessão da tutela antecipada requerida 

em caráter antecedente, para que seja determinado que os requeridos 

sejam obrigados a retirar do ar matéria inverídica, não podendo mencionar 

o nome da autora em novas publicações, bem como não fazer contato 

com os seus clientes. Analisando detidamente os autos, verifica-se por 

meio do Id nº 13660174, matéria veiculada no site da parte requerida, na 

qual a autora informa a existência de dados inverídicos, que prejudicaram 

sua imagem profissional. Desse modo, nesse momento processual, resta 

presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo 

em vista que a manutenção matéria em discussão nos autos interfere 

diretamente no desempenho profissional. Todavia, com relação ao pedido 

de determinar que o requerido não faça contato com os clientes da autora, 

entendo que o mesmo não merece acolhimento, tendo em vista que os 

clientes mencionados são servidores/sindicalizados, não sendo possível o 

deferimento da tutela conforme vindicada. Importante ressaltar a 

reversibilidade da medida, bem como a necessidade de oferecimento de 

caução para a garantia da medida. Diante do exposto, DEFIRO a 

antecipação da tutela de urgência requerida em caráter antecedente e 

determino que a parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, retire de seu 

endereço eletrônico a matéria em discussão nos autos, bem como não 

realize novas publicações contendo o nome da autora, sob pena de 

aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme 

art. art. 297, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte requerida para 

ciência acerca da demanda, cumprir integralmente a tutela de urgencia e 

para, querendo, interpor eventual. Outrossim, nos termos do art. 303, § 1º, 

I do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, aditar a petição inicial, adequando às especificações do 

art. 319, do mesmo diploma legal, bem como proceder a juntada de novos 

documentos e a confirmação do pedido de tutela final, sob pena de 

extinção do processo sem resolução de mérito (art. 303, § 2º, do CPC). Em 

caso de recurso interposto pela parte requerida, nos termos do art. 6º, 

378 e 1.018, do Código de Processo Civil, a mesma deverá comunicar a 

este juízo de sua interposição, para evitar a estabilidade determinada no 

art. 304, do mesmo diploma legal. Cumprida as determinações acima, 

voltem-me os autos conclusos para análise da emenda à inicial ou a 

extinção do processo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015974-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA SOARES BETTIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR HENRIQUES DE CARVALHO VERAS DA SILVA OAB - MT21544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 11ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - ( ) C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que foi designada 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação da 

Capital, no dia 04/09/2018, às 09h30. CUIABÁ, 10 de julho de 2018. 

DANILO GUSMAO PINHEIRO DUARTE Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023810-22.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DAS PALMEIRAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SODRE ANDRADE OAB - MT15173/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA GONCALES RODRIGUES LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que como até a presente data não se tem resposta do 

AR da carta de citação enviada à parte demandada, impulsiono o feito 

para intimar a parte autora para manifestar nos autos, no prazo de cinco 

dias, pleiteando o que entender de direito. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015293-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPO FORTE TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO VALENTE OAB - MT0008116A (ADVOGADO)

JONAS HENRIQUE SCHOLL OAB - MT0018318A (ADVOGADO)

PEDRO GILMAR VAN DER SAND OAB - MT0004207A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CMT IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA (RÉU)

 

Diante da informação do AR juntado, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, manifestar 

nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022531-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SILVA DO AMARAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022266-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PONTES MACIEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019753-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGHOR AUGUSTO FALCA MIGUEIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS OAB - MT14738/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1019753-87.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulado com Pedido de 

Indenização por Danos Morais ajuizada por Ighor Augusto Falca Migueis 

em desfavor de Bradesco Seguros S/A, com pedido de tutela de urgência, 

para que a requerida indique um médico conveniado capaz de realizar o 

procedimento cirúrgico e/ou custeie o pagamento do tratamento indicado, 

no valor de R$ 19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reais). Consta na 

inicial que o autor foi acometido de dores incessantes na região torácica, 

devido a uma deformidade congênita chamada “pectus escavatum”. Aduz 

que no ano de 2013, foi submetido a procedimento cirúrgico, no qual foi 

deixada uma barra de metal de fixação torácica infra-esternal, todavia, 

recentemente o autor passou a sentir desconfortos que o privam da 

realização de atividades cotidianas. Relata que foi prescrito procedimento 

cirúrgico para a remoção da barra de ferro, contudo, o autor foi informado 

acerca da ausência de profissionais médicos conveniados capazes da 

realização do tratamento prescrito. Vieram os autos conclusos. 

Fundamento: Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sobre a tutela 

provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida 

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

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

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

Conforme tem entendido a melhor doutrina e jurisprudência, o portador de 

moléstia grave não pode aguardar o julgamento final da ação intentada, 

sendo, assim, o caso de se antecipar os efeitos da tutela para que lhe 

seja oferecido o tratamento indicado e prescrito pelo médico responsável, 

com o intuito de controlar a enfermidade da requerente. Aplicável ao caso 

as normas do CDC, principalmente aquelas voltadas a impedir a 

abusividade de cláusulas contratuais que gerem limitação de direitos (art. 

51) e as que ensejem desrespeito à dignidade da pessoa humana e à 

saúde (art. 4º). É o que prevê a Súmula 469 do STJ: “Aplica-se o Código 

de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. Os contratos 

de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do 

Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica 

relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que 

determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais 

favorável ao consumidor. Não obstante a previsão de limitação, prevalece 

o disposto no art. 35-C, I, da Lei 9.656/98, que prevê o atendimento 

obrigatório nos casos de emergência, como na hipótese: “Art. 35-C. É 

obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I – de emergência, 

como tal definidos, os que implicar em risco imediato de vida ou de lesões 

irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico 

assistente” O laudo médico colacionado aos autos no documento de Id 

14079288 explicita a urgência no fornecimento do procedimento, uma vez 

que a mesma é portadora de moléstia grave, necessitando do tratamento 

prescrito. Portanto, sendo o demandante usuário do plano de saúde e 

estando em dia com as suas obrigações quanto às prestações do plano, 

não há falar em negativa do fornecimento do tratamento. Ademais, a 

antecipação dos efeitos da tutela não trará qualquer risco à requerida, 

pois, se eventualmente a ação no mérito não for julgada improcedente, 

poderá ela pleitear o ressarcimento das despesas de que trata o 

processo. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência, 

mediante a retificação do polo passivo, e determino que a parte requerida, 

no prazo de 05 (cinco) dias, indique um médico conveniado para a 
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realização do procedimento cirúrgico prescrito ao autor e, no caso de 

ausência de profissionais, autorize/custeie o tratamento necessário para o 

restabelecimento de saúde do autor, sob pena de aplicação das medidas 

previstas no art. 297, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, retificar o polo passivo e alterar os 

dados dos autos, tendo em vista que o contrato de prestação de serviços 

foi firmado com a empresa Bradesco Saúde S/A (CNPJ nº 

92.693.118/0001-60), todavia, o autor indicou como requerido a empresa 

Bradesco Seguros S/A (CNPJ nº 33.055.146/0001-93), sob pena de 

indeferimento dos pedidos. Com o cumprimento da determinação acima, 

expeça-se o necessário para o cumprimento da tutela de urgência. 

Designo audiência de conciliação para o dia 04/09/2018, às 10:00 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência. 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). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do 

ônus da prova e determino que a requerida apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 

Desde já, autorizo os benefícios do art. 212, § 2º do CPC, caso 

necessário, bem como autorizo a distribuição para cumprimento por Oficial 

de Justiça Plantonista. Importante ressaltar que, caso o sistema PJE esteja 

inoperante, expeça-se o mandado para o cumprimento da decisão de 

maneira física. Cumprida as determinações acima, certifique-se e 

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: 1020045-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL SOUSA BRITO (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)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021428-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO AMANCIO DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021217-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIANO JUNIO ARRUDA MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022149-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS VIEIRA (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)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021868-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YAGO LARA DONDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022215-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON NASCIMENTO DE ASSUNCAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022087-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JADER FERREIRA DE SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA MARIA BUENO DE SOUZA NEVES OAB - MT0012252A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026642-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON MARQUES DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026697-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA MARQUES BERNARDES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027976-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR ROBERTO DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028119-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANALICE JORGINA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 956364 Nr: 3253-65.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA SILVA BATISTA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 163/166, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983246 Nr: 15495-56.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO HUMBERTO MARTINS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB/MT 8.184-A - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 225, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1061274 Nr: 51552-73.2015.811.0041

 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: DERLAN LANZIERI DAS NEVES SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO WILSON ROMEIRO 

MARTINS - OAB:22.715/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Fernando Cesar 

Zandonadi - OAB/MT 5736 - OAB:

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão de fls. 122 v°.

Intimem-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1135723 Nr: 25414-35.2016.811.0041

 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: EZIQUIEL DA ROCHA

 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/MT
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 Vistos, etc.

Considerando o contido às fls. 107, DETERMINO que se expeça carta 

precatória para Comarca de Diamantino/MT, para que seja intimada a parte 

autora pessoalmente, para manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito, com 

fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o cumprimento, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1090914 Nr: 6536-62.2016.811.0041

 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: JORDANA MORAES DE OLIVEIRA

 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida nos termos do § 6º do art. 485 do CPC.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 966739 Nr: 7730-34.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON VIEIRA CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida nos termos do § 6º do art. 485 do CPC.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 993070 Nr: 19894-31.2015.811.0041

 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: ALEXSSANDRO DAMIAO CASTRO

 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: Dr. Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB/MT 8.184 - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida nos termos do § 6º do art. 485 do CPC.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1131631 Nr: 23701-25.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARO MARCOS DE ALENCAR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 117, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1139339 Nr: 27148-21.2016.811.0041

 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: JAIR LUIZ MARINS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Fernando Cesar 

Zandonadi - OAB/MT 5736 - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o AR de fls. 93 constata-se que não houve a intimação da 

parte autora, nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, assim, 

designo audiência de conciliação para o dia 27/09/2018, às11:45 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital.

Intimem-se as partes para que compareçam devidamente acompanhadas 

de seus advogados, mediante as observâncias e advertências legais.

Outrossim, intime-se o requerido para esclarecer, quanto ao alegado às 

fls. 133/134.

Aguarde-se a realização da audiência.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1007765 Nr: 26690-38.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMER SALES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Ciente da decisão monocrática de fls. 196/202.

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1010525 Nr: 27797-20.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 O MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida nos termos do § 6º do art. 485 do CPC.

Após, voltem-me os autos conclusos.
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Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 979641 Nr: 13951-33.2015.811.0041

 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: UELITON DE ALMEIDA CORREA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Vistos, etc.

Considerando o contido às fls. 118, DETERMINO que se expeça carta 

precatória para Comarca de Nova Mutum/MT, para que seja intimada a 

parte autora pessoalmente, para manifestar seu interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

feito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o cumprimento, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1035822 Nr: 39507-37.2015.811.0041

 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: MARCOS DE JESUS GOMES

 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida nos termos do § 6º do art. 485 do CPC.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 969088 Nr: 8904-78.2015.811.0041

 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: MAYCON DAVID FERREIRA SANTANA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS MARIO TEIXEIRA - 

OAB:13.912/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando que a parte autora manifestou interesse no prosseguimento 

do feito e, ante o noticiado as fls. 127, REMOVO o perito do seu encargo, 

e nomeio o perito Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com consultório na 

Rua 24 de Outubro, n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de 

Outubro, sala 08, Cep.: 78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, 

Cuiabá/MT, e e-mail robertoazevedo1958@gmail.com, independentemente 

de compromisso (artigo 422 do Código de Processo Civil), fixando o prazo 

de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, nos termos da decisão de fls. 

104/106vº.

Determino que se intimem as partes de que foi designado DIA 23/07/2018, 

A PARTIR DAS 08:00 HORAS, para REALIZAÇÃO DA PERÍCIA no 

consultório do Perito Nomeado Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com 

consultório na Rua 24 de Outubro, n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e 

Quatro de Outubro, sala 08, Cep.: 78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 

9747, Cuiabá/MT, e e-mail robertoazevedo1958@gmail.com, devendo o 

advogado do autor providenciar seu comparecimento ao local indicado 

para a realização da perícia.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1311783 Nr: 11336-65.2018.811.0041

 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: MAF COMERCIO E REPRESANTAÇÃO DE MOVEIS LTDA 

- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE COSTA E SILVA CASTRO 

PINTO - OAB:MT/13.961, MARIANA AMICUCCI ALMEIDA DE 

MANGABEIRA - OAB:23294 -MT, MOHAMED ALI HAMMOUD - 

OAB:11.184/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito, Estornos de Juros Indevidos 

cumulado com Indenização por Danos Morais ajuizada por MAF Comércio 

e Representação de Móveis Ltda. – ME em face de Banco Santander 

Brasil S/A.

O feito fora distribuído para esse juízo por dependência aos processos de 

nº 15999-28.2016.811.0041 (cód. 1113234) e nº 20119-51.2015.811.0041 

(cód. 993426), que tramitaram perante esta Vara, contudo, os mesmos já 

foram sentenciados.

Dessa forma, considerando que este feito foi distribuído por dependência 

aos autos sob o nº 15999-28.2016.811.0041 (cód. 1113234) e nº 

20119-51.2015.811.0041 (cód. 993426) que se encontra sentenciado, não 

vejo nada que justifique a aplicação do art. 286, do Código de Processo 

Civil.

Nesse sentido, a jurisprudência assim orienta:

“A distribuição da causa por dependência somente se dá nos casos 

autorizados por lei, sob pena de agressão ao princípio do juiz natural, um 

dos pilares “due processo of law”, devendo ser coibido com vigor 

qualquer praxe viciosa em contrário ...” (STJ – 4º TR. Esp. 8.449 – AM, 

Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, J. 19.11.91).

E mais.

STJ – “235. A conexão não determina a reunião dos processos, se um 

deles já foi julgado”.

Por estas razões, determino a remessa do presente feito ao Cartório 

Distribuidor, para sua redistribuição a uma das Varas Cíveis desta Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1168685 Nr: 39559-96.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO FRIGERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 

348 SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Eduardo Rodrigues da Silva 

- OAB/MT 8.458 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. José Walter Ferreira 

Júnior - OAB/MT 18.002 - OAB:

 Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência vindicada 

e determino que a parte requerida deposite judicialmente, no prazo de 05 

(cinco) dias, os valores pagos pela autora, sob pena de aplicação das 

medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, 

do Código de Processo Civil.Intime-se a parte requerida para, no prazo de 

05 (cinco) dias, comprovar nos autos o deposito judicial.Após, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 986356 Nr: 16841-42.2015.811.0041

 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: PAULO CESAR MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, RIO 

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

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Walter Ferreira Junior - 

OAB:18.002-A

 Vistos, etc.

A fim de se evitar futuras nulidades, intime-se a parte requerida Rio 

Jangada para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito do 

interesse na produção de provas, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1275030 Nr: 29510-59.2017.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIANE FATIMA GOMES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA SICREDI OURO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:8458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Acolho o aditamento apresentado.

Designo audiência de conciliação para o dia 21/08/2018, às 12:00 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital.

Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada.

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a 

partir da realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial.

 Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados.

 Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação 

(oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção).

Com fundamento no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor 

DEFIRO a inversão do ônus da prova e determino que a requerida 

apresente os documentos comprobatórios necessários e úteis em relação 

ao fato narrado na inicial.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1084820 Nr: 3740-98.2016.811.0041

 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, 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:3.926

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer 

quanto ao pedido de fls. 157, tendo em vista que foi solicitada a extinção 

do feito com fundamento no art. 924, do Código de Processo Civil, que 

trata da extinção do processo de execução, todavia, o presente feito se 

trata de ação ordinária de cobrança, bem como esclarecer se pretende a 

extinção sem resolução do mérito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 957258 Nr: 3688-39.2015.811.0041

 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: ABEL REI DE AVELA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Assim, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito.Revogo a antecipação 

dos efeitos da tutela de urgência.Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos 

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

conforme determina o art. 85, §2º do CPC, todavia, a execução do valor 

ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de 

acordo com o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 960691 Nr: 5130-40.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE MARIA DE JESUS, EXPEDITO TEIXEIRA DOS 

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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório por Morte– DPVAT movida por Irene Maria de Jesus e 

Expedito Teixeira dos Santos em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais para condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referente ao óbito do filho dos 

autores nos termos da Lei 6.194/74, corrigido monetariamente data do 

sinistro (26/09/2014), até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação;b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1129467 Nr: 22809-19.2016.811.0041

 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: EDKAG, AGEMIRO FERNANDES DA GUIA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANINE DA SILVA OLIVEIRA - 
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OAB:OAB/MT 21.653, JOAO BATISTA DE MENEZES - OAB:6943/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Fernando Cesar 

Zandonadi - OAB/MT 5736 - OAB:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório por Morte– DPVAT movida pelo espólio de Kaio Aquino 

Guia, representados por Agemiro Fernandes da Guia e Maria Aparecida 

de Aquino Guia em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A para condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referente ao óbito do filho dos 

autores nos termos da Lei 6.194/74, corrigido monetariamente data do 

sinistro (19/09/2015), até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação;b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 961575 Nr: 5490-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMARY DA SILVA LAURENTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO YOUSSEF GHATTAS, LENIBEL 

STROBEL MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS GALVÃO MACHADO - 

OAB:18167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Carolina Maria 

Guimarães de Sá Ribeiro Refatti - OAB/MT 30.667 - OAB:, LOUIS 

NAAMAN KHOURI FILHO - OAB:11635

 Vistos, etc.

Considerando os ARs de fls. 275/276, determino o cancelamento da 

audiência de instrução designada.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

endereço atualizado da parte requerida.

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.: 1117565 Nr: 17724-52.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA 

LTDA-ME, MARCO ANTONIO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARAMORI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

LTDA, JCB DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLOS LOCK - OAB:16828/MT, 

MARCO AURÉLIO M. MEDEIROS - OAB:15.401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Toshio Ohno - 

OAB:79.682 SP, Ines Papathanasiadis Ohno - OAB:268.418, JOÃO 

PAULO MORESCHI - OAB:11686/MT, Luiz Ricardo Ferraz Navarro - 

OAB:352.613, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 Certifico que tentei contato, por telefone, com o advogado Karlos Lock, 

para intimá-lo da devolução dos autos, porém consegui apenas contato 

com a estagiária "Bruna" que disse que entraria em contato com ele para 

informá-lo, pois o mesmo se encontra em viagem.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983455 Nr: 15591-71.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO JACINTO

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

POSTO 10 RODOVIAS LTDA, BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA HERNANDES MERIGHI 

PREZA - OAB:MT/ 9139, GIAN CARLOS LEÃO PREZA - OAB:8431, 

LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS EDUARDO CASTRO 

NASSIF - OAB:11866 OAB/MT, NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:2963-B, RONIZE ANTONIO BARBOSA - OAB:13764-B/MT

 Vistos, etc.

Considerando a petição de fls. 795 e a ausência de tempo hábil para o 

cumprimento do ato, redesigno a audiência de instrução para o dia 

05/02/2019, às 16:00 horas.

Intimem-se as partes.

Aguarde-se a realização da audiência designada.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983240 Nr: 15492-04.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS JARDEL FERREIRA LIMA

 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: IZABEL CRISTINA DELMENDES 

OCAMPOS - OAB:7.394/OAB/MS, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO 

- OAB:6611, NELSON DA COSTA ARAÚJO FILHO - OAB:3.512/MS

 Vistos, etc.

Considerando o contido às fls. 124 DETERMINO que se expeça carta 

precatória para Tangará da Serra/MT, para que seja intimada a parte 

autora pessoalmente, para manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito, com 

fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o cumprimento, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1113530 Nr: 16144-84.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA

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

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Vistos, etc.

Considerando o contido às fls. 49 DETERMINO que se expeça carta 

precatória para Barra do Bugres/MT, para que seja intimada a parte autora 

pessoalmente, para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito 

no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito, com fundamento no 

art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o cumprimento, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1000829 Nr: 23816-80.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLAN JOSE DE OLIVEIRA

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

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Vistos, etc.

Ciente da decisão monocrática de fls. 133/134.

Outrossim, considerando o cumprimento voluntario da sentença, intime-se 

a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito 

da petição de fls. 137/143, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de anuência ou concordância tácita.

 Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1120456 Nr: 18989-89.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIANE OLIVEIRA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito da petição de fls. 92 requerendo o que entender 

de direito, sob pena de anuência ou concordância tácita.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999703 Nr: 23324-88.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTAR DAL POZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando o contido às fls. 114 DETERMINO que se expeça carta 

precatória para Sinop/MT, para que seja intimada a parte autora 

pessoalmente, para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito 

no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito, com fundamento no 

art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o cumprimento, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1049146 Nr: 46013-29.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS AMELIA DE OLIVEIRA

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

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Vistos, etc.

Considerando o contido às fls. 81 DETERMINO que se expeça carta 

precatória para Pontes e Lacerda/MT, atentando-se ao endereço de fls. 

15, para que seja intimada a parte autora pessoalmente, para manifestar 

seu interesse no prosseguimento do feito no prazo de 48 horas, sob pena 

de extinção do feito, com fundamento no art. 485, III, do Código de 

Processo Civil.

Após o cumprimento, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 963560 Nr: 6293-55.2015.811.0041

 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: ARLINDO DE JESUS GÓIS

 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: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez Cano - OAB/MT 8.506 - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o contido às fls. 121 DETERMINO que se expeça carta 

precatória para Juara/MT, atentando-se ao endereço de fls. 15, para que 

seja intimada a parte autora pessoalmente, para manifestar seu interesse 

no prosseguimento do feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção 

do feito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o cumprimento, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 992678 Nr: 19715-97.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY FRANCISCO DE OLIVEIRA

 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 - 

OAB:8506A

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 110/113.

Fixo o prazo de 10 (dez) dias para as providências. Decorrido o prazo 

sem qualquer manifestação, devolvam os autos ao arquivo com as 

devidas baixas e anotações.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1119274 Nr: 18403-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVAIR GROTO, ADEVAIR GROTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E 

PERFUMARIA EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO BESSA SANTOS - 

OAB:21.460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007 e item 1232 da 

CNGC, impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação 

do Advogado da Parte requerente para providenciar a distribuição e 

cumprimento de carta precatória, uma vez que, não é processo com 

justiça gratuita

Márcia G. Marinho - Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1006634 Nr: 26223-59.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ENIAS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO DA LUZ SILVA - 

OAB:6.777/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO PEREIRA MACHADO 

DA SILVEIRA - OAB:14919-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para, em 

cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do mandado de citação 

juntada aos autos

Márcia G. Marinho - Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 988333 Nr: 17799-28.2015.811.0041

 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: HELENA PIMENTA MOGIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSAIDE DE JESUS 

LEOPOLDINO - OAB:15.398-O/MT, MARCO AURELIO GONÇALVES DA 

SILVA TEIXEIRA - OAB:23123/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ANTONIETO SIQUEIRA - 

OAB:18895/O, FERNANDA ALVES CARDOSO - OAB:9.494 OAB/MT, 

GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Com estes fundamentos, e com fulcro no art. 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação Revisional 

de Contrato c/c Nulidade de Cobrança Absusiva e Inexigibilidade de 

Débitos ajuizada por Helena Pimenta Mogiano em face da CAB – 

Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto a fim de:a)Tornar 

nulas as faturas emitidas pela requerida dos meses de janeiro a abril de 

2015, referentes a matrícula 21858-8;b)determinar a cobrança do valor 

correspondente à media de consumo dos seis meses anteriores a cada 

mês;c)condenar o requerido ao pagamento de R$ 4.500,00 (quatro mil e 

quinhentos reais) a titulo de danos morais, a ser corrigido com os juros a 

partir da citação e correção monetária a partir desta sentença.d)condenar 

o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 

85, §2º do CPC.Torno definitiva a liminar concedida.Transitado em julgado, 

não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor 

o interesse na execução da sentença.Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1166630 Nr: 38650-54.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLYTI NAYARA JUNG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KETELIN SANTIAGO COLETA - 

OAB:21563OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355/MT, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:OAB/MT 9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na presente Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por 

Kellyti Nayara Jung em face de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho 

Médico, confirmando a liminar deferida e condenando ao pagamento de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) a titulo de indenização por danos morais, com os 

juros a partir da citação e correção monetária a partir desta 

sentença.Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, 

nos termos do art. 85, § 2º do CPC.Transitado em julgado, não havendo o 

cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na 

execução da sentença. Deixo de atender a ordem cronológica de 

processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1050490 Nr: 46652-47.2015.811.0041

 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: MAYARA ISABELE REZER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS - SISTEMA FÁCIL, 

INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ VI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉLIA FELIPE DOS SANTOS - 

OAB:10.473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:18.002-A OAB/MT

 a orientação jurisprudencial é no sentido de ser aplicável a norma 

especializada – Código de Defesa do Consumidor – quando a relação em 

litígio envolver compra e venda de imóveis feitas por pessoa jurídica 

(compromitente vendedor/fornecedor) a pessoa física (compromitente 

comprador/consumidor).Não há que se falar em preliminar de ilegitimidade 

passiva da requerida, quando a autora sustenta ser de sua 

responsabilidade o pagamento do condomínio antes da entrega das 

chaves. Logo, rejeito a preliminar.Quanto a falta de interesse processual, 

observa-se que, segundo a autora, a requerida somente deu baixa na 

cobrança após o ajuizamento da ação, razão pela qual deve prosseguir o 

feito, além do que o pedido é apenas um dos propostos, que ainda contém 

pedido de indenização por danos morais e materiais, sendo inconteste a 

necessidade de prosseguimento do feito. No mais, o processo se 

encontra regular, não havendo nulidades ou irregularidades a serem 

sanadas nesta oportunidade razão pela qual dou o feito por saneado, 

remetendo-o à instrução. Diante das alegações tecidas pelas partes, fixo 

como ponto controvertido, em relação a comprovação do direito do autor e 

a ilegalidade na conduta dos requeridos, a previsão de cobrança da taxa 

de corretagem e o direito do autor para a devolução integral dos valores 

pagos, a existência de dano, sua extensão e nexo causal. 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1059587 Nr: 50827-84.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASCOP – ASSOCIAÇÃO DAS COOPERATIVAS E 

AGRICULTORES FAMILIARES, JOÃO PAULO MATTOS MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO 

AGRÁRIO, EMPAER - EMPRESA MATOGROS. DE PESQUISA, ASSIST. E 

EXT. RUR. S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAISA FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:12815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

ASCOP – Associação das Cooperativas e Agricultores Familiares ajuizou 

a presente Medida Cautelar Inominada em desfavor de EMPAER . 

requerendo a inclusão da Cooperativa Central Aurora Alimentos na 

Declaração de Aptidão da Pronaf

Deferida a liminar, determinou-se que a citação e intimação da requerida 

para apresentar, se fosse o caso a contestação.

 Citada, a requerida manteve-se interte

Manifestação do requerente às fls. 116, pugnando pelo julgamento 

procedente da ação.

Ocasião em que foi determinada a certificação da existência de ação 

principal, o que foi objeto de embargo de declaração por parte da 

requerente.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

 DECIDO.
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Trata-se de Medida Cautelar Inominada ajuizada por ASCOP – Associação 

das Cooperativas e Agricultores Familiares em face de EMPAER.

Não há necessidade de dilação probatória razão pela qual passo ao 

julgamento da cautelar.

Extrai-se dos autos que a parte autora pretende a inclusão da Cooperativa 

Central Aurora Alimentos na Declaração de Aptidão da Pronaf, o que foi 

deferido em sede de liminar e intimada a requerida para a sua realização, 

não tendo apresentado contestação, o que a torna revel.

Pois bem. Considerando que a requerida não apresentou resposta, e que 

a inclusão foi realizada, cumpre declarar cumprida a determinaçaõ 

buscada pelo autor e reconhecer que a medida foi necessária.

 Posto isto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial.

 Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

REJEITO os Embargos de Declaração de fls. 121/122, uma vez que a 

certificação mostra-se necessária visto que na existência de ação 

principal os autos deveriam estar apensados para não ser proferida 

decisão conflitante.

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 984103 Nr: 15964-05.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE MACHADO TORRES

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

IMOBILIÁRIA CUIABA III SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DIOGO DUTRA FILHO - 

OAB:12960/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165

 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 o embargante 

pretende tão somente a rediscussão da matéria, adequando-a a ao seu 

entendimento, não sendo cabível, nesse caso, os Embargos de 

Declaração, visto que o entendimento desta magistrada restou 

especificado, por entender serem causas prejudiciais uma em relação a 

outra. 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.Isto posto, 

ante a inexistência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão 

a ser sanada REJEITO os embargos de fls. 153/163, e mantenho 

integralmente a sentença de fls. 146/149.Expeça-se o necessário.P. R. I. 

C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 963415 Nr: 6220-83.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODNEY RICARDO TAQUES

 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:8.814-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 157, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1000623 Nr: 23713-73.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL CALMO DE MORAES RODRIGUES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 O MT

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 141, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 959246 Nr: 4495-59.2015.811.0041

 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: WESLEY FERNANDO DO NASCIMENTO

 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

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 222, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1058907 Nr: 50453-68.2015.811.0041

 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: LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO

 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

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se a respeito do contido às fls. 137/138 requerendo o que 

entender de direito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 958088 Nr: 4009-74.2015.811.0041

 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: MÁRCIO DA SILVA OLIVEIRA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAVOISIER MOTTA ORTIZ - 

OAB:70196

 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 para, no 

prazo comum, de quinze dias, manifestarem-se sobre o laudo técnico 

pericial juntado aos autos, bem como seus assistentes técnicos, se 

indicados.

 Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1004766 Nr: 25448-44.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO FRIEDRICH SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se a respeito do contido às fls. 129 requerendo o que entender 

de direito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 979283 Nr: 13720-06.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA FERNANDA DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO. - OAB:8.506-A

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se a respeito do contido às fls. 127 requerendo o que entender 

de direito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1173611 Nr: 41565-76.2016.811.0041

 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: ALMIR RODRIGUES CHAGAS

 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: Dr. Fagner da Silva Botof - 

OAB/MT 12.903 - OAB:, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB/MT 

8.184-A - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo comum, de quinze dias, manifestarem-se sobre o laudo técnico 

pericial juntado aos autos, bem como seus assistentes técnicos, se 

indicados.

 Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983813 Nr: 15761-43.2015.811.0041

 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: FLAVIO RIVA GUABIRABA MOREIRA

 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: 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 para, no 

prazo comum, de quinze dias, manifestarem-se sobre o laudo técnico 

pericial juntado aos autos, bem como seus assistentes técnicos, se 

indicados.

 Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 976733 Nr: 12524-98.2015.811.0041

 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: NIVALCIR OLIVEIRA DUARTE

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

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

OAB:17.676/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico a parte requerida interpôs Embargos de 

Declaração da sentença de fls. 279/283.

Havendo pretensão modificativa, intime-se a parte embargada para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca do recurso interposto em 

obediência ao art. 1.023, § 2.º do NCPC.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“A garantia constitucional do contraditório impõe que se ouça, 

previamente, a parte embargada na hipótese excepcional de os embargos 

de declaração haverem sido interpostos com efeito modificativo. (JSTF 

206/221)”. (Nelson Nery Junior – Código de Processo Civil Comentado – 7ª 

ed. – Ed. RT – 2003 – p. 929)

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, volte-me conclusos 

os autos para decisão.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983664 Nr: 15655-81.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGDSN, SADINEIA DE SOUSA ARAUJO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Com estas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, 

mantendo a sentença de fls. 116/119, por terem caráter manifestamente 

protelatório, aplico à parte embargante a multa de 1,0 % (um por cento) 

sobre o valor da causa.P. R. I. C.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1156727 Nr: 34586-98.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDINO BENEDITO TRINDADE

 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

 Com estas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, 

mantendo a sentença de fls. 152/156, por terem caráter manifestamente 

protelatório, aplico à parte embargante a multa de 1,0 % (um por cento) 

sobre o valor da causa.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1037457 Nr: 40311-05.2015.811.0041

 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 GALDINO FILHO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANA SANTOS - OAB:20.167, 

MARCIO RIBEIRO ROCHA - OAB:13281/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez Cano - OAB/MT 8.506 - OAB:

 Com estas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, 

mantendo a sentença de fls. 155/158, por terem caráter manifestamente 

protelatório, aplico à parte embargante a multa de 1,0 % (um por cento) 

sobre o valor da causa.P. R. I. C. ,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 978126 Nr: 13094-84.2015.811.0041

 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: SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMAR DO CARMO ADORNO - 

OAB:OAB/MT 16.247-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório – DPVAT, movida por Sebastião Pereira dos Santos e 

André Pereira dos Santos em face de Bradesco Seguros S/A para 

condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), referente ao óbito de Lindaura Pereira dos Santos, 

nos termos da Lei 6.194/74, corrigido monetariamente data do sinistro 

(13/09/2014), até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação;b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1003529 Nr: 24942-68.2015.811.0041

 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: HERMENEGILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 Vistos, etc.

Considerando a possibilidade de composição amigável a qualquer tempo e 

a manifestação da parte às fls. 170, designo audiência de conciliação para 

o dia 27/08/2018, às 09:00 horas, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital.

Intimem-se as partes para que compareçam devidamente acompanhadas 

de seus advogados.

Aguarde-se a realização da audiência.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 973689 Nr: 11067-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEANI CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME XIX INCORPORAÇOES SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARCIA SOARES 

MODESTO - OAB:13343/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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1047051 Nr: 44908-17.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, JOSE ALVES 

NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS DE OLIVEIRA, CARLOS ANTONIO 

FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALIANA CAMPOS CASTRO - 

OAB:8.858/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURIVAL DIAS PEDROSO - 

OAB:13254

 Certifico que procedi, por telefone, a intimação da advogada GALIANA 

CAMPOS CASTRO RONDON para que devolva IMEDIATAMENTE os autos a 

esta secretaria, sob pena de busca e apreensão.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1040714 Nr: 41929-82.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA SERGIA DA SILVA MORAES

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

(CLARO TV)

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AOTORY DA SILVA SOUZA - 

OAB:14994-A, EVANDRO CESAR A. DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, nos 

termos da determinação judicial, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar o patrono da requerente para, no prazo legal, impugnar a 

contestação apresentada tempestivamente aos autos pela requerida.

Márcia G. Marinho _ Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1077351 Nr: 58834-65.2015.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: MARILEA CRISTINA COELHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA VITORIA MENDES 

VOLCOV - OAB:17893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir 

integralmente a decisão de fls.48, acostando aos autos a cópia da 

sentença do processo que tramitou perante o Juizado Especial Cível, 

tendo em vista que os documentos de fls.50/53 tratam-se tão somente dos 

andamentos processuais.

 Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019753-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGHOR AUGUSTO FALCA MIGUEIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS OAB - MT14738/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 11ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - ( ) J. GRATUÍTA - URGENTE - PLANTÃO - ZONA 01__ 

MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR ORDEM DO(A) MM. 

JUIZ(A) DE DIREITO OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

NÚMERO DO PROCESSO: 1019753-87.2018.8.11.0041 VALOR DA 

CAUSA: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [PLANOS DE SAÚDE]->PETIÇÃO (241), 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não Parte Autora: Nome: IGHOR AUGUSTO FALCA 

MIGUEIS Endereço: Avenida Doutor José Feliciano Figueiredo, 3006, Porto, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78025-360 Parte Ré: Nome: BRADESCO SEGUROS 

S/A Endereço: Avenida Alphaville, 779, Empresarial 18 do Forte, BARUERI 

- SP - CEP: 06472-900 Nome: BRADESCO SAUDE S/A Endereço: AVENIDA 

FERNANDO CORREA DA COSTA, 638, - ATÉ 1124 - LADO PAR, POÇÃO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78015-600 Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): Nome: 

BRADESCO SAUDE S/A Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3475, 3° 

ANDAR, CENTRO, CUIABÁ-MR OU NA AVENIDA FERNANDO CORREA DA 

COSTA, 638, POÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-600 FINALIDADE: 1 - 

CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificada, de conformidade com a 

decisão abaixo transcrita, e petição inicial, cuja cópia segue anexa como 

parte integrante deste mandado, que se encontra disponibilizada no 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico para comparecer a audiência, 

sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código 

de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

2 - INTIMAÇÃO DA PARTE requerida para comparecer na audiência 

designada: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - 11ª VARA CÍVEL 

CUIABÁ Data: 04/09/2018 Hora: 10:00 , ficando ciente 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. 3 – INTIMAR A PARTE REQUERIDA 

PARA CUMPRIR A LIMINAR DEFERIDA, EM ANEXO E/OU DISPONIBILIZADA 

NO SISTEMA PJe - PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. LIMINAR 

DEFERIDA: (..) "Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de 

urgência, mediante a retificação do polo passivo, e determino que a parte 

requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, indique um médico conveniado 

para a realização do procedimento cirúrgico prescrito ao autor e, no caso 

de ausência de profissionais, autorize/custeie o tratamento necessário 

para o restabelecimento de saúde do autor, sob pena de aplicação das 

medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil.." DECISÃO: EM 

ANEXO OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a,s) 

comparecer devidamente trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 2) 

Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na 

web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 5MB cada. CUIABÁ, 10 de julho de 2018. 

Assinado Digitalmente DANILO GUSMAO PINHEIRO DUARTE Gestor de 

Secretaria

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009494-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA TRAVASSOS ALMEIDA (EMBARGANTE)

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA (EMBARGANTE)

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO (EMBARGANTE)

TRAL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1009494-33.2018.8.11.0041. EMBARGANTE: TRAL INDUSTRIA, 

COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA, 

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO, ISABELA TRAVASSOS ALMEIDA 

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc... Aguarde-se a 

manifestação do Banco na Ação de Execução de Título Extrajudicial 

associada, nº 1017979-90.2018.8.11.0041. Após, concluso para 

deliberações. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de junho de 2018. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017166-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIO BORGES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1017166-92.2018.8.11.0041. AUTOR: JOSE MARIO BORGES 

DA SILVA RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos etc... Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, bem 

assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 

01/2007-CGJ, DEFIRO ao requerente os benefícios da justiça gratuita. Não 

obstante as alegações trazidas pelo autor na inicial de que possui contrato 

de financiamento junto ao Banco, o qual pretende revisar, mister se faz 

destacar, quanto ao dever de apresentação dos contratos objetos de 

revisão, o atual entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de recurso repetitivo - Resp n. 1.349.453-MS, para efeitos do art. 

543-C do CPC/73 (art. 1.036 do NCPC): “A propositura de ação cautelar de 

exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) 

é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, 

bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as 

partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não 

atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme 

previsão contratual e a normatização da autoridade monetária”. Apesar de 

esta ação versar sobre revisão contratual, e não de mera exibição de 

documentos, em se tratando de documento indispensável ao seu 

ajuizamento, tenho que a juntada de sua cópia ou ao menos a 

demonstração de que houve tentativa de requerimento administrativo é 
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ônus que incumbe ao consumidor, o que não foi feito “in casu”, já que nos 

autos não há prova do requerimento administrativo e/ou do recolhimento 

das despesas concernentes, aptos a ensejar a ordem judicial ao Banco de 

sua exibição. Desta forma, com fulcro nos dispositivos elencados, INTIMO 

o requerente para, no prazo de 15 dias, emendar a petição inicial, sanando 

a irregularidade apontada, sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. 

Cuiabá, 27 de junho de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017755-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELY LEMES MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1017755-84.2018.8.11.0041. AUTOR: JOCELY LEMES MATOS 

RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos etc... Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, 

bem assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento 

n. 01/2007-CGJ, DEFIRO a requerente os benefícios da justiça gratuita. 

Pretende a autora por meio desta ação, o deferimento da tutela antecipada 

autorizando o imediato depósito judicial das parcelas vencidas, a 

determinação para que o requerido se abstenha de incluir seu nome junto 

aos órgãos de proteção ao crédito, e caso já tenha encaminhado, que 

proceda a exclusão, bem como pela manutenção do veículo em sua 

posse, haja vista que as cláusulas contratuais, juros, capitalização e 

outras taxas ilegais do contrato de financiamento são objetos em 

discussão, contudo, não especifica quais cláusulas, juros, tarifas e taxas 

pretende revisar, sob pena de extinção por carência de fundamentação, já 

que ao juiz não é permitido conhecer de ofício. Desta forma, INTIMO a 

autora para, em 15 dias, emendar a petição inicial, sanando a 

irregularidade acima apontada, sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. 

Cuiabá, 27 de junho de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017968-90.2018.8.11.0041

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:

KAIRO ALEXANDRE MEDEIROS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1017968-90.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: KAIRO 

ALEXANDRE MEDEIROS DOS SANTOS Vistos. Tratam-se os autos de 

ação de busca e apreensão ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA em face de KAIRO ALEXANDRE MEDEIROS DOS 

SANTOS Em pesquisa ao Sistema PJE, constata-se que tramitou perante o 

juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário uma primeira ação de 

busca e apreensão n° 1036762-96.2017.8.11.0041 tendo como objeto o 

mesmo contrato que ampara esta ação, a qual foi ajuizada aos 06 de 

dezembro de 2017 e extinta aos 29 de maio de 2018 sem resolução do 

mérito com fulcro no Art. 485, VII ante o pedido de desistência juntado 

aqueles autos. Desta feita, verifica-se que a competência para processar 

e julgar a presente ação é do juízo da 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, senão vejamos: Art. 286. Serão distribuídas por dependência as 

causas de qualquer natureza: (...) II - quando, tendo sido extinto o 

processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em 

litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os 

réus da demanda; (...) Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA para 

conhecer, processar e julgar o presente feito, determinando a sua 

redistribuição com as nossas homenagens à 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário desta Comarca, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias neste Juízo. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de junho de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018349-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO MARCIO DA ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1018349-98.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: BENEDITO 

MARCIO DA ROCHA Vistos. Compulsando os autos, constato a ausência 

de comprovação do recolhimento das custas iniciais. Desta feita, intimo o 

requerente para efetuar o recolhimento no prazo de 15 dias e/ou se for o 

caso comprovar o seu recolhimento, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção. Nesse sentido: “APELAÇÃO – Indeferimento da petição inicial – 

Descumprimento de decisão que determinara o recolhimento das custas 

ante o indeferimento do pedido de recolhimento ao final - Extinção do 

processo – Art. 267, I, c.c. 284, parágrafo único e 295, VI, do CPC – 

Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 00016210320138260414 SP 

0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio Celso Aguilar Cortez, Data 

de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de junho de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018109-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS NUNES DE MATOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1018109-12.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO TOYOTA 

DO BRASIL S.A. REQUERIDO: LUCAS NUNES DE MATOS Vistos. 

Compulsando os autos, constato a ausência de comprovação do 

recolhimento das custas iniciais. Desta feita, intimo o requerente para 

efetuar o recolhimento no prazo de 15 dias e/ou se for o caso comprovar 

o seu recolhimento, sob pena de indeferimento da inicial e extinção. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO – Indeferimento da petição inicial – Descumprimento 

de decisão que determinara o recolhimento das custas ante o 

indeferimento do pedido de recolhimento ao final - Extinção do processo – 

Art. 267, I, c.c. 284, parágrafo único e 295, VI, do CPC – Recurso não 

p r o v i d o ” .  ( T J - S P  -  A P L :  0 0 0 1 6 2 1 0 3 2 0 1 3 8 2 6 0 4 1 4  S P 

0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio Celso Aguilar Cortez, Data 

de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de junho de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016426-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO PARDIN FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1016426-37.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: RENATO PARDIN 

FERREIRA Vistos... Compulsando os autos, verifico que a notificação 

extrajudicial contida no ID 13637041 não está acompanhada de aviso de 

recebimento, o que não comprova a constituição em mora da parte 

adversa. Nesse sentido: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE AVISO DE 

RECEBIMENTO - MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição 

imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. (Ap 

53963/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 

26/06/2017) (TJ-MT - APL: 00318250220138110041 53963/2017, Relator: 

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 

21/06/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de 

Publicação: 26/06/2017) Ademais, constato que pretende o Banco 

requerente, o recebimento de R$ 43.175,92, conforme planilha de débitos 

contida no ID 13637053, contudo atribuiu à causa o valor de R$ 1.911,62. 

Conforme o art. 3º § 2º do Decreto Lei 911/69 o valor da causa deve ser 

igual à integralidade da divida, ou seja, a somatória do valor das parcelas 

vencidas e vincendas, o que é de conhecimento comezinho, evidenciando 

a tentativa de recolher custas à menor, o que enseja a aplicação da multa 

do artigo 77 do CPC. Desta feita, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

dias, emendar a inicial, acostando aos autos o aviso de recebimento 

referente à notificação extrajudicial já juntada ou outro documento que 

comprove a constituição em mora da parte adversa, bem como atualizar o 

valor da causa e promover ao recolhimento das taxas e custas 

remanescentes, tudo sob pena de extinção do feito, observando que no 

caso de pedido diverso, principalmente dilação de prazo, incidirá a multa 

acima, pois, além do comportamento inadequado, tem-se que estamos 

diante de pressupostos de continuidade válida do feito. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 27 de junho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018941-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA RIBEIRO TAVARES OAB - MT0012660A (ADVOGADO)

ADALBERTO ALVES DE MATOS OAB - MT0004502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMPERIAL VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

SANDRO ROTHER (REQUERIDO)

GILMAR JOSE SCHAFER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1018941-45.2018.8.11.0041. REQUERENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA - 

SICREDI ARAGUAIA REQUERIDO: IMPERIAL VEICULOS LTDA - ME, 

GILMAR JOSE SCHAFER, SANDRO ROTHER Vistos. Da análise dos autos, 

constata-se que a Carta Precatória não se encontra devidamente 

instruída, razão pela qual, intimo a parte exequente para, no prazo de 15 

dias instruir corretamente a missiva, salientando a necessidade de que a 

referida venha acompanhada, dentre outros, instrumento do mandato 

conferido ao advogado, bem como da cópia integral do instrumento 

contratual que ensejou a interposição da ação, com fulcro no artigo 260, 

incisos I, II, III e IV do CPC No mesmo prazo, deverá o requerente promover 

ao depósito de diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça nas comarcas deste Estado. Senão vejamos: Art. 4º A guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Em caso de inércia do requerente por 

mais de 30 dias, devolva-se ao Juízo de origem com as nossas 

homenagens, observando-se o previsto no artigo 393, § 2º da CNGC. 

CUMPRIDO, cite-se valendo a cópia de mandado. Cumpra-se. CUIABÁ, 29 

de junho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019531-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMAGEM - ARTE VISUAL EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1019531-22.2018.8.11.0041. AUTOR: SICREDI CENTRO NORTE 

RÉU: IMAGEM - ARTE VISUAL EIRELI - ME Vistos. Compulsando os autos, 

constato a ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais. 

Desta feita, intimo o requerente para efetuar o recolhimento no prazo de 

15 dias e/ou se for o caso comprovar o seu recolhimento, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção. Nesse sentido: “APELAÇÃO – 

Indeferimento da petição inicial – Descumprimento de decisão que 

determinara o recolhimento das custas ante o indeferimento do pedido de 

recolhimento ao final - Extinção do processo – Art. 267, I, c.c. 284, 

parágrafo único e 295, VI, do CPC – Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 

00016210320138260414 SP 0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio 

Celso Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. CUIABÁ, 6 de 

julho de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016463-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON JOSE RODRIGUES BRAGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1016463-64.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CONSÓRCIO 

NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA REQUERIDO: WELLINGTON JOSE 

RODRIGUES BRAGA Vistos. Compulsando os autos, constato a ausência 

de comprovação do recolhimento das custas iniciais. Desta feita, intimo o 

requerente para efetuar o recolhimento no prazo de 15 dias e/ou se for o 

caso comprovar o seu recolhimento, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção. Nesse sentido: “APELAÇÃO – Indeferimento da petição inicial – 

Descumprimento de decisão que determinara o recolhimento das custas 

ante o indeferimento do pedido de recolhimento ao final - Extinção do 

processo – Art. 267, I, c.c. 284, parágrafo único e 295, VI, do CPC – 

Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 00016210320138260414 SP 

0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio Celso Aguilar Cortez, Data 

de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. CUIABÁ, 29 de junho de 2018. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016884-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL DA SILVA SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1016884-54.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: RAQUEL DA SILVA SOUZA Vistos. Compulsando os 

autos, constato a ausência de comprovação do recolhimento das custas 

iniciais. Desta feita, intimo o requerente para efetuar o recolhimento no 

prazo de 15 dias e/ou se for o caso comprovar o seu recolhimento, sob 

pena de indeferimento da inicial e extinção. Nesse sentido: “APELAÇÃO – 

Indeferimento da petição inicial – Descumprimento de decisão que 

determinara o recolhimento das custas ante o indeferimento do pedido de 

recolhimento ao final - Extinção do processo – Art. 267, I, c.c. 284, 

parágrafo único e 295, VI, do CPC – Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 

00016210320138260414 SP 0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio 

Celso Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. CUIABÁ, 29 

de junho de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018892-04.2018.8.11.0041

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:

IVETE MANDACARI SILVA (RÉU)

EDMAR JOSE DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1018892-04.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

RÉU: EDMAR JOSE DA SILVA, IVETE MANDACARI SILVA Vistos. 

Compulsando os autos, constato a ausência de comprovação do 

recolhimento das custas iniciais. Desta feita, intimo o requerente para 

efetuar o recolhimento no prazo de 15 dias e/ou se for o caso comprovar 

o seu recolhimento, sob pena de indeferimento da inicial e extinção. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO – Indeferimento da petição inicial – Descumprimento 

de decisão que determinara o recolhimento das custas ante o 

indeferimento do pedido de recolhimento ao final - Extinção do processo – 

Art. 267, I, c.c. 284, parágrafo único e 295, VI, do CPC – Recurso não 

p r o v i d o ” .  ( T J - S P  -  A P L :  0 0 0 1 6 2 1 0 3 2 0 1 3 8 2 6 0 4 1 4  S P 

0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio Celso Aguilar Cortez, Data 

de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. CUIABÁ, 29 de junho de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 752806 Nr: 4676-65.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA VALE DO GARÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT, Jorge José Justi Waszak - OAB:16.878-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de busca e apreensão formulada por BV 

Financeira S/A em face de Agropecuária Vale do Garças Ltda, ambos 

qualificados.

A requerente pugnou pela baixa das restrições contidas no bem objeto da 

presente ação, conforme se vê às fls. 86.

Pois bem.

Tendo vista a inexistência de restrição inserida por este Juízo 

Especializado no prontuário do veículo descrito às fls. 05, INDEFIRO o 

pleito de fls. 86.

Outrossim, considerando-se que o presente feito foi sentenciado às fls. 

76/77, bem como a certificação do trânsito em julgado de fls. 87, 

arquivem-se os autos com as formalidades de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 914868 Nr: 40066-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTAK INFORMATICA LTDA ME, KENIA 

DIGLIANNE PAES DE BARROS, DOVANIR CANDIDO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DUARTE 

TEIXEIRA - OAB:11383, CARLOS EDUARDO DUARTE TEIXEIRA - 

OAB:OAB/MT 11.383, Carlos Eduardo Teixeira - OAB:11.383

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de Ação Ordinária Condenatória em fase de 

cumprimento de sentença ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face 

de DISTAK INFORMÁTICA LTDA ME, KENIA DIGLIANE PAES DE BARROS e 

DOVANIR CANDIDO DA SILVA JUNIOR.

Na sentença de fls. 76/78, a ação foi julgada procedente com condenação 

dos réus ao pagamento dos valores anunciados na peça vestibular (R$ 

279.866,29), atualizado com juros de mora de 12% ao ano, computado da 

citação e correção monetária pelo INPC, do ajuizamento da ação.

Desta feita, o Banco apresentou o cálculo de fls. 96vº/97, razão pela qual, 

intimo os executados, via DJE, para, no prazo de 15 dias efetuarem o 

pagamento do valor de R$ 495.736,50, apresentado às fls. 96vº/97 

(montante que deverá ser devidamente atualizado na data do pagamento), 

sob pena de aplicação da multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC.

Empós, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos para realização 

de pesquisa por meio do Bacenjud, se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1138925 Nr: 26998-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOY VULCZAK JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVE DOS SANTOS - 

OAB:MT 20853-A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530-A, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401

 Vistos, etc.

Proceda-se à juntada do Malote Digital constante da capa dos autos nº 

81120183119669 de 22/01/2018, concernente a cópia do agravo de 

instrumento desprovido (nº 1004693-37.2017.811.0000).

Ademais, considerando-se a comprovação da baixa do gravame às fls. 

99vº, arquivem-se os autos com as formalidades de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1106338 Nr: 13091-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

CENTRO OESTE PANTANEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO SOARES DOS SANTOS, RODRIGO 

SOARES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 
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OAB:6808/MT, EVAN CORREA DA COSTA - OAB:MT/ 8.202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de busca e apreensão em fase de cumprimento de 

sentença (honorários advocatícios).

O causídico do Banco pugnou pelo cumprimento da sentença, conforme 

se vê às fls. 61/62.

Certificou-se o trânsito em julgado às fls. 60.

Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem,

 Considerando-se o requerimento de fls. 61/62, intime-se o executado 

RODRIGO, pessoalmente, via correio com aviso de recebimento (endereço 

de fls. 46), para no prazo de 15 dias, cumpra a sentença, observando-se 

os cálculos de fls. 62, sob pena de aplicação da multa disposta no art. 

523, § 1º, do CPC/2015.

Após, em caso de silêncio, intime-se o causídico EDE para que atualize o 

cálculo em igual prazo, assim como requeira o que de direito, sob pena de 

arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 822098 Nr: 28284-58.2013.811.0041

 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): TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, 

OIRAN FERREIRA GUTIERREZ, SARA ANGÉLICA SABO DE OLIVEIRA 

GUTIERREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 Vistos etc...

Junte-se a petição que se encontra na capa dos autos, protocolo 

82008/2018.

Verifica-se da petição a ser juntada, que as partes entabularam acordo 

para quitação do contrato objeto da ação.

Destaco que, nos termos do 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".

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação Ordinária de Cobrança em fase de cumprimento de 

sentença, o que faço com amparo legal no artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil.

Ante a renúncia ao prazo recursal, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1125111 Nr: 20957-57.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON ALVES TEREM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA DE ARAUJO SOUZA - 

OAB:10921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por ADILSON ALVES TEREM em 

face de BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, 

e condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, contudo 

suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão das 

benesses da assistência judiciária. Transitada em julgado, proceda-se 

conforme orientação da CGJ, no que tange a multa fixada em audiência em 

favor do Estado, que confirmo nesta oportunidade e, sem manifestação 

das partes, arquive-se, com as anotações e baixas devidas.P. I. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 984888 Nr: 16279-33.2015.811.0041

 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: MIRTES PEREGRINA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MG - 76696, LUIZ FLAVIO VALLE BASTOS - 

OAB:52529, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119.859/SP

 Vistos etc.

Ante os termos da decisão prolatada no RAC n. 122712/2017 (fls. 93/94), 

recebo a emenda de fls. 100/101, com o cálculo de fls. 102/103. Intimo a 

parte ré, via publicação desta decisão no DJE, para contestação no prazo 

de 15 dias.

Com a resposta nos autos, intime-se para autora, por meio de vista à 

Defensoria Pública.

Após, conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1078685 Nr: 651-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEDSON NUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de ação de execução de título extrajudicial precedida 

de ação de busca e apreensão interposta por BANCO VOLKSWAGEN S/A 

em face de JOEDSON NUNES DE OLIVEIRA.

O executado foi citado às fls. 117.

Às fls. 121 o exequente pugnou pela realização de BACENJUD para 

bloqueio de ativos financeiros em nome do executado.

Defiro o pleito e, consigno que os autos permanecerão em Gabinete até a 

verificação dos extratos informados pelas instituições financeiras, 

observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não 

obstante a regra do artigo 854 do Código de Processo Civil.

O procedimento restou exitoso (extrato anexo), ocasião em que fora 

penhorada a quantia requerida pelo exequente, qual seja, R$ 24.148,85, 

que deverá ser transferida para conta dos depósitos judiciais após a 

decisão de possíveis arguições do executado, nos termos do art. 854, § 

3º do CPC.

Com efeito, intimo o exequente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

Nos termos do artigo 854, § 2º do CPC, proceda-se a intimação do 

executado no endereço: Rua 29, Quadra 14, Nº 05, Bairro Santa 

Terezinha, nesta cidade, para que se manifeste acerca do bloqueio 

realizado em sua conta (R$ 24.148,85), no prazo de 05 dias, conforme 

preconiza o § 3º do mesmo artigo.

Empós, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos para 

deliberações e transferência dos valores à Conta de Depósitos Judiciais, 

se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1064759 Nr: 53101-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): AC COMÉRCIO DE LIVROS E DISCOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MG - 76696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Às fls. 46 o exequente pugnou pela realização de BACENJUD 

com o fito de bloqueio de ativos financeiros em nome da executada.

(...)Com efeito, verifico do extrato em anexo que o referido procedimento 

restou parcialmente exitoso, tendo sido bloqueado o montante de R$ 

421,10 que será transferido para conta dos depósitos judiciais, após a 

decisão de possíveis arguições da executada (...)vislumbro dos autos a 

viabilidade da realização de pesquisa a fim de localizar bens da executada 

passíveis de serem penhorados e, em regular impulso oficial, procedo à 

pesquisa junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em 

anexo).Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para 

obtenção das últimas declarações de renda e bens da executada(...)Nos 

termos do artigo 854, § 2º do CPC, PROCEDA-SE À INTIMAÇÃO DA 

EXECUTADA na pessoa de seu representante legal, no endereço da 

exordial, para que se manifeste acerca do bloqueio realizado em suas 

contas bancárias (R$ 421,10) no prazo de 05 dias, conforme preconiza o 

§ 3º do mesmo artigo.Com efeito, intimo o exequente para, em 15 dias 

promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – 

CGJ, que implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais 

de Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que a guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br).Sem prejuízo, deverá ainda o exequente se 

manifestar acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou indicar bens 

passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requerer o que 

entender de direito, tudo sob pena de extinção do feito e desbloqueio do 

montante penhorado via BacenJud.Transcorrido, em caso de silêncio, 

intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir 

em 05 dias com a mesma admoestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1119864 Nr: 18713-58.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZA MADALENA PALMA SIMÃO EPP, ELZA 

MADALENA PALMA SIMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 7161

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

OAB:9027-B/MT

 Vistos etc...Às fls. 81 o exequente pugnou pela tentativa de localização 

de ativos financeiros através do BACENJUD(...)Com efeito, verifico do 

extrato em anexo que o referido procedimento restou parcialmente 

exitoso, tendo sido bloqueado o montante de R$ 1.609,38 que será 

transferido para conta dos depósitos judiciais, após a decisão de 

possíveis arguições das executadas (art. 854, § 3º do CPC).Outrossim, 

apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens 

das devedoras passíveis de serem penhorados, foi lhe facultado, a 

realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com 

o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação 

jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do credor.De fato, 

vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim de 

localizar bens das executadas, passíveis de serem penhorados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios do RENAJUD e 

ANOREG (extratos em anexo).Com efeito, vislumbra-se a existência de 

diversas anotações em nome da executada ELZA (pessoa física), em dois 

cartórios do Estado de Mato Grosso (extrato em anexo).Desta feita, com 

fulcro no princípio da razoabilidade e, em razão da quantidade de 

matrículas e demais averbações para serem impressas por este Juízo, 

intimo o exequente para que traga aos autos as necessárias certidões 

dos cartórios mencionados no extrato em anexo, no prazo de 15 dias, sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse.Em caso de silêncio ou 

pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1046666 Nr: 44715-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZAFENETTO TRANSPORTES E LOGISTICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Tratam-se os autos de ação de Ação de Busca e Apreensão 

em fase de cumprimento de sentença ajuizada por HSBC (BRASIL) 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA em face de AZAFENETTO 

TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.Às fls. 68/69 o credor pugnou pela 

realização de BACENJUD com o fito de bloqueio de ativos financeiros em 

nome da devedora(...)Com efeito, verifico do extrato em anexo que o 

referido procedimento restou parcialmente exitoso, tendo sido bloqueado o 

montante de R$ 415,11 que será transferido para conta dos depósitos 

judiciais, após a decisão de possíveis arguições da devedora (art. 854, § 

3º do CPC).(...)vislumbro dos autos a viabilidade da realização de 

pesquisa a fim de localizar bens da devedora passíveis de serem 

penhorados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos 

sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Outrossim, procedo, 

ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações 

de renda e bens da devedora(...)Nos termos do artigo 854, § 2º do CPC, 

INTIME-SE A DEVEDORA, via correio com aviso de recebimento, para que 

se manifeste acerca do bloqueio realizado em sua conta bancária (R$ 

415,11), no prazo de 05 dias, conforme preconiza o § 3º do mesmo artigo. 

Com efeito, intimo o credor para se manifestar acerca das pesquisas 

realizadas neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem penhorados, 

no prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender de direito, tudo sob 

pena de arquivamento do feito.Decorrido o prazo e, não havendo 

manifestação do credor no que tange as pesquisas realizadas em 

epígrafe, tratando-se de direito disponível, arquive-se a presente ação 

com as anotações e baixas devidas.Sem prejuízo, em caso de 

arquivamento, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO CREDOR INDICAR BENS 

DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DA 

DEVEDORA.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 964715 Nr: 6821-89.2015.811.0041

 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): SANTA HELENA VEICULOS LTDA, ORLANDO 

DOS SANTOS LARA, ANGÉLICA MARIA DE OLIVEIRA, EXPEDITO FRANCO 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE CRISPIM DE FARIA 

CRUZ - OAB:16.988 MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:MT 

16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Às fls. 107/109 o credor pugnou pela realização de BACENJUD com o 

fito de bloqueio de ativos financeiros em nome dos devedores(...)Com 

efeito, verifico do extrato em anexo que o referido procedimento restou 

parcialmente exitoso, tendo sido bloqueado o montante de R$ 2.110,73 que 

será transferido para conta dos depósitos judiciais, após a decisão de 

possíveis arguições dos devedores ((...)vislumbro dos autos a viabilidade 

da realização de pesquisa a fim de localizar bens dos devedores 

passíveis de serem penhorados e, em regular impulso oficial, procedo à 

pesquisa junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em 

anexo).Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para 

obtenção das últimas declarações de renda e bens dos devedores(...)Nos 

termos do artigo 854, § 2º do CPC, INTIME-SE O DEVEDOR ORLANDO, via 

mandado, para que se manifeste acerca do bloqueio realizado em sua 

conta bancária (R$ 2.110,73), no prazo de 05 dias, conforme preconiza o 

§ 3º do mesmo artigo. Intimo o exequente para, em 15 dias promover ao 

depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – 

CGJ(...)intimo o credor para se manifestar acerca das pesquisas 
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realizadas neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem penhorados, 

no prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender de direito, tudo sob 

pena de arquivamento do feito.Decorrido o prazo e, não havendo 

manifestação do credor no que tange as pesquisas realizadas em 

epígrafe, tratando-se de direito disponível, arquive-se a presente ação 

com as anotações e baixas devidas.Sem prejuízo, em caso de 

arquivamento, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO CREDOR INDICAR BENS 

DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DOS 

DEVEDORES.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1095942 Nr: 8799-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA RIBEIRO DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231.747 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON LEVY RABONE 

PALMA - OAB:OAB/MT 18.609

 ,.Com efeito, verifico do extrato em anexo que o referido procedimento 

restou parcialmente exitoso, tendo sido bloqueado o montante de R$ 

2.010,28 que será transferido para conta dos depósitos judiciais, após a 

decisão de possíveis arguições da devedora (art. 854, § 3º do CPC).No 

mais,fim de localizar bens da devedora passíveis de serem penhorados e, 

em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG 

e RENAJUD (extratos em anexo).Outrossim, procedo, ainda, pesquisa 

junto ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações de renda e bens 

da devedora, vejamos os precedentes jurisprudenciais sobre o 

assunto:,Consigno que as declarações foram regularmente arquivadas em 

pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de 

documentos Sigilosos XXXV).Nos termos do artigo 854, § 2º do CPC, 

INTIMO A DEVEDORA, via DJE, para que se manifeste acerca do bloqueio 

realizado em sua conta bancária (R$ 2.010,28), no prazo de 05 dias, 

conforme preconiza o § 3º do mesmo artigo. Com efeito, intimo a credora 

para se manifestar acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou 

indicar bens passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 dias e/ou 

requerer o que entender de direito, tudo sob pena de arquivamento do 

feito.Decorrido o prazo e, não havendo manifestação da credora no que 

tange as pesquisas realizadas em epígrafe, tratando-se de direito 

disponível, arquive-se a presente ação com as anotações e baixas 

devidas.Sem prejuízo, em caso de arquivamento, INDEFIRO, desde já, 

eventual requerimento de desarquivamento para realização de novas 

pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do 

caderno processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DA 

CREDORA INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DA DEVEDORA.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 839960 Nr: 44411-71.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIOTERRA INDUSTRIA DE RECICLAGEM LTDA - EPP

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 Intimação da parte Requerida/ Exequente(Banco Safra), para que requeira 

o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 945745 Nr: 57881-38.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI CONCEICAO MALHEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se 

acerca do A.R de fls.125, dando o regular prosseguimento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 210597 Nr: 21199-02.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BENEDITO GAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE GAÍVA 

MUZZI - OAB:8337-MT

 Intimação das Partes no prazo de 15 (quinze ) dias manifestar-se acerca 

das fls. 449 /449v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 813684 Nr: 20152-12.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON SERAFIM SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - 

OAB:12409-A/MT, LUZIA ANGELICA A. GONÇALVES - OAB:9.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 05(cinco)dias, manifestar-se 

acerca do A.R de fls. 113, dando o regular prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 897096 Nr: 27637-29.2014.811.0041

 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: RIO CLARO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO 

CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASTRO COSTA & MOURA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 05(cinco)dias, manifestar-se 

acerca dos A.Rs de fls. 107/108, dando o regular prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 781288 Nr: 34875-70.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. PEREIRA SERVIÇOS GRÁFICOS E 

COMÉRCIO - ME, MOISES PONTES DE MERGULHÃO

 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 dos A.Rs de fls. 105/106, dando o regular prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 788042 Nr: 41977-46.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN PIMENTEL FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA 

- OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGUENEY ALVES DO REIS - 

OAB:8324/MT

 Nos termos da decisão de fls. 193/193-v, bem como, ante a atualização 

de fls. 196/197, procedo a intimação da Instituição Financeira para, no 

prazo de 15 (quinze) dias amnifestar-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 944827 Nr: 57338-35.2014.811.0041

 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: BANCO HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W I COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

LTDA ME, WAGNER ANDRADE ZILIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco)dias, manifestar-se 

acerca dos A.Rs de fls. 107/108, dando o regular prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 793967 Nr: 271-49.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS RINALDI, CARLOS ALEXANDRE 

RINALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Outrossim, procedo à transferência do valor bloqueado às fls. 72 em 

razão da intimação ficta de fls. 99 (ID nº 072018000007117120). Com 

efeito, não obstante o contido no Ofício nº 47/2016-DDJ e Resolução nº 

011/2014 – TP oficie-se à Conta de Depósitos Judiciais para que realize a 

necessária vinculação do montante transferido. Ademais, intimo o Banco 

para que se manifeste acerca das pesquisas de fls. 73 e 75/83, no prazo 

de 15 dias, sob pena de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação, 

intime-se o Banco pessoalmente, via A.R, para que promova à 

movimentação do feito, no prazo de 05 dias, sob a mesma admoestação. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 716037 Nr: 10153-06.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. V. COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA -ME, 

GLEDSON IURIS ANHAIA, VANESSA GARCIA MARTINS

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Às fls. 81/83, 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 

24/08/2018, nos termos do artigo 922, do Novo Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo, intime-se o autor para manifestar-se em 05 dias 

acerca do adimplemento da avença, salientando que em caso de silêncio 

será tido como cumprido.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1199119 Nr: 4331-26.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ABC BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSW IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 

GRÃOS LTDA, MARCOS AURÉLIO DE SIQUEIRA, ALINI FARIAS 

FRANZOLINI DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY COPPOLA JUNIOR - 

OAB:165859/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Junte-se a petição de protocolo datado em 08/06/2018 – 614461/2018 que 

se encontra na capa dos autos.

Ante o teor da certidão de fls. 83, bem como, o comprovante de 

pagamento de diligência constante na petição a ser juntada aos autos, 

expeça-se mandado de citação ao endereço: Rua Estevão de Mendonça, 

1.134, Apto. 503, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT., observando que no caso 

de ocultação que esta ocorra por hora certa como requerido pelo autor.

Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1095202 Nr: 8499-08.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CATERPILLAR S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISLEI ALMEIDA DA SILVA E CIA LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUZA ANNA COBEIN - 

OAB:30650

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante a juntada do comprovante de pagamento de diligências que 

encontra-se acostado às fls. 37 expeça-se mandado de citação conforme 

deprecado.

Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1047418 Nr: 45118-68.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER ALBERTO GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante a juntada dos documentos de fls. 16/42, expeça-se mandado de 

citação conforme deprecado.

Insta consignar que o comprovante de pagamento de diligências 

encontra-se acostado às fls. 29/30.

Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1119653 Nr: 18599-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBIRAJARA BATISTA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Às fls. 103, o requerido informa que as partes entabularam acordo 

extrajudicial, pugnando pela suspenção do feito até seu cumprimento 

integral, com fulcro no artigo 313, inciso II do Novo Código de Processo 

Civil.
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Contudo, destaco que a suspensão prevista no referido artigo, se baseia 

na convenção das partes, “Art. 313. Suspende-se o processo: II - pela 

convenção das partes”, desta feita ante a ausência de assinatura da 

parte adversa na petição de fls. 103, a mesma não faz jus do previsto no 

artigo acima transcrito.

Desta feita, intimo o autor, para que no prazo de 15 dias, junte aos autos o 

termo de acordo firmado pelas partes, sob pena de não conhecimento da 

petição de fls. 103.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 346341 Nr: 16590-68.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ABN AMRO REAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILTON PERICLES ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT

 (...) Em primeiro lugar, INDEFIRO o pleito de fls. 95, haja vista que, apesar 

de o Banco não ter oferecido o boleto, o executado efetuou o depósito de 

4 das 6 parcelas em juízo, o que não encontra suporte para a alegação 

contida no 5º parágrafo de fls. 95vº. (...) Portanto, considerando-se que 

foi comprovado pelo executado a origem alimentar do saldo bloqueado, 

sobejou evidente ser impenhorável o montante objeto de constrição judicial 

(benefício de aposentadoria), assim, consoante o artigo 833, inciso IV do 

Código de Processo Civil/2015, procedo incontinenti à desconstituição 

integral da penhora (extrato anexo)." (...) Ato contínuo, intimo o Banco 

exequente para que se manifeste acerca das pesquisas realizadas neste 

feito e/ou indique bens passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 

dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo prazo, sob pena 

de extinção. Sem prejuízo, no que tange ao valor vinculado ao SISCONDJ 

quanto as 4 parcelas pagas do acordo de fls. 43/47 (extrato em anexo – 

R$5.991,39, posição em 06/07/2018) e dados bancários do Banco de fls. 

106, nos termos do Provimento nº 68/2018 – CNJ e, em virtude da 

uniformização dos procedimentos referentes ao levantamento de 

depósitos judiciais, com o fito de assegurar o resultado útil do processo, o 

deferimento de levantamento de depósitos judiciais (decisões 

monocráticas e colegiadas) condicionam-se necessariamente à intimação 

da parte adversa para manifestação. Assim, intimo o executado por meio 

de seu patrono (via DJE) para que se manifeste no prazo de 15 dias. 

Ressaltando, ainda, que o efetivo levantamento somente realizar-se-á 2 

(dois) dias úteis após o decurso do prazo estabelecido para interposição 

de eventual recurso. Após, retornem-me os autos conclusos para 

expedição do Alvará em nome de ADVOCACIA HCOSTA, CNPJ Nº 

05.474.236/0001-83, AGÊNCIA Nº 5990-0, CONTA CORRENTE Nº 5990-0, 

BANCO DO BRASIL S/A e demais deliberações. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 258584 Nr: 20789-07.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA DE CASSIA GALDINO MORATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em primeiro lugar, oficie-se ao DETRAN/MT, para que proceda com a baixa 

da restrição inserida às fls. 58.

Faço constar que, não obstante o CPC em vigor disponha que as 

sentenças prolatadas devem obedecer, preferencialmente, a uma ordem 

cronológica de conclusão, destaco que esta ação se amolda às exceções 

elencadas no § 2º, inciso IV, do art. 12 do CPC.

Assim, segue sentença em duas laudas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 258584 Nr: 20789-07.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA DE CASSIA GALDINO MORATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 a extinção é a medida que se impõe.Vejamos o precedente jurisprudencial 

sobre o assunto:“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA 

(CPC, ART. 267, III) – SITUAÇÃO DE ABANDONO PROCESSUAL 

CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É 

correta a decisão que extingue o processo, sem resolução do mérito, por 

abandono de causa (CPC, art. 267, III), quando a parte autora é 

regularmente intimada, mas não imprime, no processo, o seu regular 

andamento. 2. A extinção do feito, de ofício, pelo magistrado, prescinde da 

manifestação do réu, se este não foi citado, não se aplicando a Súmula nº 

240 do STJ.”(Ap. Cível, 108307/2013 TJMT, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 01/04/2014, Data da 

publicação no DJE 07/04/2014) Pelo exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução 

ajuizada por BANCO FINASA S/A em face de RITA DE CASSIA GALDINO 

MORATO, 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.: 393613 Nr: 29067-89.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III NP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI FERNANDES ME, SABRINA VITOR 

QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:OAB/SP 128.341, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em primeiro lugar, oficie-se ao DETRAN/MT, para que proceda com a baixa 

da restrição inserida às fls. 58.

No mais, conforme andamento do site do TJCE a carta precatória já foi 

despachada para devolução em face do não atendimento às 

determinações do juízo deprecado, portanto, com sua chegada, junte-se.

Faço constar que, não obstante o CPC em vigor disponha que as 

sentenças prolatadas devem obedecer, preferencialmente, a uma ordem 

cronológica de conclusão, destaco que esta ação se amolda às exceções 

elencadas no § 2º, inciso IV, do art. 12 do CPC.

Assim, segue sentença em três laudas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 942138 Nr: 55843-53.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GD MATO GROSSO INDUSTRIA E COMERCIO 

DE MADEIRAS LTDA, SILVIA REGINA FERNANDES, UNBEFI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BAIÃO - 

OAB:21453/A, GERMANA VIEIRA DO VALLE - OAB:18.115-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MESQUITA 

VERGANI - OAB:8000/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de execução de formulada por Itaú Unibanco 

S/A em face de GD Mato Grosso Indústria e Comércio de Madeiras Ltda e 

outro, todos qualificados nos autos.

Vê-se dos autos que a IRESOLVE se manifestou às fls. 89/96, requerendo 

a sua inclusão no polo ativo da ação em razão da cessão dos créditos, 

contudo, deixou de fazer prova do alegado.

Assim, ante a ausência de comprovação de cessão de créditos noticiada, 

intimo os causídicos cadastrados nos autos para que tragam aos autos a 

prova da referida cessão no prazo de 15 dias, bem como os dados 

bancários para o levantamento do montante bloqueado (fls. 59), sob pena 
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de desentranhamento das petições.

Com efeito, ante a inércia da executada Silvia (citada/intimada às fls. 82 

nos termos da decisão de fls. 56/57), procedo à transferência dos valores 

bloqueados via Bacenjud para a conta de depósitos judiciais ID – 

072018000006332000 (extratos em anexo).

Ato contínuo, não obstante o contido no Ofício nº 47/2016-DDJ e 

Resolução nº 011/2014 – TP oficie-se à Conta de Depósitos Judiciais para 

que realize a necessária vinculação.

Em tempo, nota-se do extrato INFOSEG que a executada Sílvia não mais 

faz parte do quadro societário, bem como que a sede da empresa UNBEFI 

fica na Suíça, assim, intimo o exequente para que se manifeste, no prazo 

de 15 dias.

No mais intimo o advogado Leonardo de Mesquita para no prazo de 15 

dias, esclarecer a carga dos autos, sem devolução no prazo legal, sob 

pena de encaminhamento de cópia à OAB.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 393613 Nr: 29067-89.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III NP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI FERNANDES ME, SABRINA VITOR 

QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:OAB/SP 128.341, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 é clarividente o desinteresse da requerente no deslinde do feito, motivo 

pelo qual, a extinção é medida que se impõe. Salienta-se que, a falta de 

impulso regular pelas partes, por mais de trinta dias, acarreta em extinção 

do processo, desde que haja intimação pessoal. Ademais, é válida a 

intimação via postal da pessoa jurídica, mesmo que recebida por 

funcionário, ainda que sem poderes para representá-la, desde que 

encaminhada ao endereço constante na inicial.Nesse sentido:“APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO - 

ARTIGO 267, INCISO III, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL - INÉRCIA DA 

PARTE - Está correta a extinção do processo sem julgamento do mérito, 

"quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 

abandonar a causa por mais de trinta (30) dias" (artigo 267, inciso III, do 

Código de Processo Civil).”(TJ-MG - AC: 10707140013616001 MG, Relator: 

Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 17/12/2015, Câmaras 

Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/01/2016)“PROCESSO 

CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE 

MÉRITO. ART. 267, III, IV E VI, DO CPC. ABANDONO. 1. Quando o autor, 

mesmo depois de realizada a intimação pessoal e de seu patrono, não 

atende ao comando judicial, a extinção do processo é medida que se 

impõe. 2. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.”(TJ-DF - 

APC: 20141310008536 DF 0000827-03.2014.8.07.0017, Relator: HECTOR 

VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 10/12/2014, 6ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/12/2014 . Pág.: 389)Pelo 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Execução de Titulo Extrajudicial, que move FUNDO 

DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL 

IPANEMA em face de ROSELI FERNANDES ME e SABRINA VITOR 

QUEIROZ, 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.: 1157145 Nr: 34727-20.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB INTEGRAÇÃO - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS, SADI LUIZ BRUSTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARQUINHO ACESSORIOS LTDA - ME, 

MARCOS SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 6.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Às fls. 78 vº o exequente pugnou pela realização de BACENJUD com 

o fito de bloqueio de ativos financeiros em nome dos executados(...)Com 

efeito, verifico do extrato em anexo que o referido procedimento restou 

inexitoso(...)vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a 

fim de localizar bens dos executados passíveis de serem penhorados e, 

em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG 

e RENAJUD (extratos em anexo).Outrossim, procedo, ainda, pesquisa 

junto ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações de renda e bens 

dos executados(...)Com efeito, intimo a exequente para se manifestar 

acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou indicar bens passíveis 

de serem penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender 

de direito, sob pena de suspensão do feito.Decorrido o prazo e, não 

havendo manifestação da exequente no que tange as pesquisas 

realizadas em epígrafe, suspendo a presente execução nos moldes do 

artigo 921, inciso III do CPC e termos do § 1º do referido artigo.Sem 

prejuízo, em caso de suspensão, INDEFIRO, desde já, eventual 

requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, 

haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno 

processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DA 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 851970 Nr: 54843-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARRELO, LESSA & CARDOSO FILHO ADVOGADOS 

S.C

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT, LEONIR GALERA MARI - OAB:3.007-MT, MARIEL 

MARQUES OLIVEIRA - OAB:6.040/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de cumprimento de sentença.

O Banco efetuou ao pagamento da garantia do Juízo às fls. 127 e, às 

128/129 a impugnação ao cumprimento de sentença foi rechaçada.

O causídico exequente (fls. 132) após regularmente intimado, manteve-se 

inerte quanto à expedição do valor vinculado aos autos.

Pois bem.

Ante o pagamento dos honorários advocatícios (fls. 127 – extrato em 

anexo), a extinção do feito é a medida que se impõe.

Posto isso, DECLARO QUITADO os honorários devidos nestes autos, 

assim como JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito, nos termos do 

art. 924, inciso II do CPC/2015.

Ademais, não obstante a regularização dos valores junto ao SISCONDJ 

(extrato em anexo), nos termos do Provimento nº 68/2018 – CNJ e, em 

virtude da uniformização dos procedimentos referentes ao levantamento 

de depósitos judiciais e, com o fito de assegurar o resultado útil do 

processo, o deferimento de levantamento de depósitos judiciais (decisões 

monocráticas e colegiadas) condicionam-se necessariamente à intimação 

da parte adversa para manifestação.

 Assim, intimo o Banco via DJE, para que se manifeste em 15 dias.

Ressaltando, ainda, que o efetivo levantamento somente realizar-se-á 2 

(dois) dias úteis após o decurso do prazo estabelecido para interposição 

de eventual recurso.

Em seguida, retornem-me os autos conclusos para expedição do Alvará 

Judicial quanto ao valor vinculado (extrato em anexo) em nome de 

CARRELO, LESSA & CARDOSO FILHO ADVOGADOS ASSOCIADOS S.A, 

CNPJ Nº 04.300.628/0001-63, AGÊNCIA Nº 4301, CONTA CORRENTE Nº 

10628-3, BANCO SICCOB (756).

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1050131 Nr: 46489-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->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): ARLLIANY CHAVES MENDONÇA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIDA SYLBENE LAURINDO DA 

SILVA - OAB:6.009/MT, FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - 

OAB:4.338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)intimo o exequente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).Após, 

expeça-se mandado de citação e demais atos ao endereço da exordial, 

salientando que SE NECESSÁRIO, A CITAÇÃO PODERÁ SER FEITA POR 

HORA CERTA, em observação ao que dispõem os artigos 252 e 253 do 

CPC.Às fls.06 a exequente pugnou pela realização de BACENJUD com o 

fito de bloqueio de ativos financeiros em nome da executada(...)Com 

efeito, verifico do extrato em anexo que o referido procedimento restou 

inexitoso(...)vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a 

fim de localizar bens da executada passíveis de serem arrestados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto 

ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações de renda e bens da 

executada(...)Com efeito, intimo a exequente para se manifestar acerca 

das pesquisas realizadas neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem 

arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender de direito, 

tudo sob pena de suspensão.Decorrido o prazo e, não havendo 

manifestação do exequente no que tange as pesquisas realizadas em 

epígrafe, suspendo a presente execução nos moldes do artigo 921, inciso 

III do CPC e termos do § 1º do referido artigo.Sem prejuízo, em caso de 

suspensão, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DA EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DA 

EXECUTADA.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 879043 Nr: 16188-74.2014.811.0041

 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: ARENAMIX SUPERMERCADO COMERCIO ATACADISTA 

E VAREJISTA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS PAVÃO TRANSPORTES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:8651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218/MT

 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 Busca e Apreensão 

que move ARENAMIX SUPERMERCADO COMERCIO ATACADISTA E 

VAREJISTA LTDA em face de LUIS CARLOS PAVÃO TRANSPORTES - ME, 

o que faço com amparo legal no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as 

anotações e baixas de praxe.P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1119584 Nr: 18562-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA MIRANDA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO DÓREA 

SALDANHA BORGES - OAB:17632/O

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de busca e apreensão em fase de 

cumprimento de sentença.

Foi exarada sentença às fls. 49/51, com o trânsito em julgado certificado 

às fls. 55.

Em face da inércia do causídico do Banco quanto ao determinado às fls. 

66, a expedição de alvará em sua integralidade será realizada em favor do 

Banco exequente.

Às fls. 70 o patrono do Banco requereu a expedição de alvará em seu 

nome.

Pois bem,

 INDEFIRO o requerimento de fls. 70 e consigno que o alvará será 

expedido integralmente em nome do Banco.

Ademais, quanto à expedição de Alvará Judicial, dispõe o Provimento nº 

68/2018 – CNJ que em virtude da uniformização dos procedimentos 

referentes ao levantamento de depósitos judiciais e, com o fito de 

assegurar o resultado útil do processo, o deferimento de levantamento de 

depósitos judiciais (decisões monocráticas e colegiadas) condicionam-se 

necessariamente à intimação da parte adversa para manifestação.

 Assim, intimo o requerido, via DJE, para que se manifeste em 15 dias.

Ressaltando, ainda, que o efetivo levantamento somente realizar-se-á 2 

(dois) dias úteis após o decurso do prazo estabelecido para interposição 

de eventual recurso.

Com o decurso do prazo, venham-me os autos conclusos para a 

expedição dos Alvarás em sua integralidade em nome de (fls. 09vº) de 

BANCO BRADESCO S/A, CNPJ nº 60.746.948/0001-12, Agência nº 4040, 

Conta Corrente nº 1-90 (Banco 237).

Após, em nada requerendo as partes, arquivem-se os autos com as 

formalidades de praxe.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 441520 Nr: 17972-28.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABC PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUZELENE ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:OAB/SP 231.747

 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. 77 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução de Título 

Extrajudicial, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

No mais, procedo a retirada da restrição inserida ao veículo à fls. 46.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

P. I. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 814168 Nr: 20645-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO LUIZ DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Às fls. 128 a exequente pugnou pela realização de BACENJUD com o 

fito de bloqueio de ativos financeiros em nome do executado.É sabido que 

a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os depósitos/aplicações em 

instituições financeiras passaram a ser considerados bens preferenciais 

na ordem da penhora, equiparando-se a dinheiro em espécie (artigo 835, I, 

do CPC), obtendo, assim primazia em relação aos demais.Assim, não há 

dúvida de que a penhora on line é a principal modalidade executiva 

destinada à execução pecuniária, razão pela qual não se pode negá-la a 

exequente, desta feita, procedo à realização da penhora via 

BACENJUD.Consigno, ainda, que os autos permanecerão em Gabinete até 

a verificação dos extratos informados pelas instituições financeiras, 

observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não 

obstante a regra do artigo 854 do Código de Processo Civil.Com efeito, 

verifico do extrato em anexo que o referido procedimento restou 

inexitoso.Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para 

obtenção das últimas declarações de renda e bens do executado(...)Com 

efeito, intimo a exequente para que se manifeste acerca das pesquisas 

realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem penhorados, 

no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo 

prazo, sob pena de extinção do feito por manifesto desinteresse.Em caso 

de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via correio 

com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 998617 Nr: 22855-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GX CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 

EIRELI, GARON RIBEIRO DE MORAIS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Às fls. 109/111 o exequente pugnou pela realização de BACENJUD 

com o fito de bloqueio de ativos financeiros em nome dos executados, 

ressaltando que, apesar de o pedido de expedição de ofício às 

Cooperativas, desde o ano de 2016 as pesquisas via sistema BacenJud 

englobam as referidas instituições financeiras.(...)Com efeito, verifico do 

extrato em anexo que o referido procedimento restou inexitoso.No mais, 

apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens 

dos devedores passíveis de serem penhorados, foi lhe facultado, a 

realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com 

o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação 

jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do credor.De fato, 

vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim de 

localizar bens dos executados passíveis de serem penhorados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).Com efeito, intimo o exequente para que se 

manifeste acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens 

passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que 

entender de direito, no mesmo prazo, sob pena de extinção do feito por 

manifesto desinteresse.Por derradeiro, intimo o Banco para, em 15 dias 

depositar o valor referente às diligências complementares efetuadas e 

descritas na certidão de fls. 106. Em caso de silêncio, intime-se o Sr. 

Oficial de Justiça para adotar as medidas cabíveis para recebimento de 

seu crédito.Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o 

exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias 

com a mesma admoestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 897869 Nr: 28190-76.2014.811.0041

 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): ANDRE BASSITT BARREIROS DE CARVALHO - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Às fls. 110 o credor pugnou pela realização de BACENJUD com o fito 

de bloqueio de ativos financeiros em nome da devedora(...)Com efeito, 

verifico do extrato em anexo que o referido procedimento restou 

inexitoso(...)vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a 

fim de localizar bens da devedora passíveis de serem penhorados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto 

ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações de renda e bens da 

devedora(...)Com efeito, intimo o exequente para se manifestar acerca 

das pesquisas realizadas neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender de direito, 

tudo sob pena de arquivamento do feito.Decorrido o prazo e, não havendo 

manifestação do credor no que tange as pesquisas realizadas em 

epígrafe e, tratando-se de direito disponível, arquive-se a presente ação 

com as anotações e baixas devidas.Sem prejuízo, em caso de 

arquivamento, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO CREDOR INDICAR BENS 

DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DA 

DEVEDORA.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 914626 Nr: 39921-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDR PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO 

PROFESSIONAL LTDA EPP, DELSON DA SILVA ANANIAS

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Tratam-se os autos de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face de DDR 

PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME e DELSON DA 

SILVA ANANIAS.Às fls. 57/58 o exequente pugnou pela realização de 

BACENJUD com o fito de bloqueio de ativos financeiros em nome dos 

executados.É sabido que a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os 

depósitos/aplicações em instituições financeiras passaram a ser 

considerados bens preferenciais na ordem da penhora, equiparando-se a 

dinheiro em espécie (artigo 835, I, do CPC), obtendo, assim primazia em 

relação aos demais.Assim, não há dúvida de que a penhora on line é a 

principal modalidade executiva destinada à execução pecuniária, razão 

pela qual não se pode negá-la ao exequente, desta feita, procedo à 

realização da penhora via BACENJUD.Consigno, ainda, que os autos 

permanecerão em Gabinete até a verificação dos extratos informados 

pelas instituições financeiras, observando-se o contido no provimento nº 

04/2007 – CGJ – TJMT, não obstante a regra do artigo 854 do Código de 

Processo Civil.Com efeito, verifico do extrato em anexo que o referido 

procedimento restou inexitoso.Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto 

ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações de renda e bens dos 

executados(...)Com efeito, intimo o exequente para se manifestar acerca 

das pesquisas realizadas neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender de direito, 

tudo sob pena de suspensão.Decorrido o prazo e, não havendo 

manifestação do exequente no que tange as pesquisas realizadas em 

epígrafe, suspendo a presente execução nos moldes do artigo 921, inciso 

III do CPC e termos do § 1º do referido artigo.Sem prejuízo, em caso de 

suspensão, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 
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BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DOS 

EXECUTADOS.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1120922 Nr: 19186-44.2016.811.0041

 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, MÁRIO MILTON VERLANGIERI FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR SANTOS SILVA ME, JUNIOR SANTOS 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO R. DOS 

SANTOS - OAB:10.028, MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7.959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Às fls. 56 a exequente pugnou pela realização de BACENJUD com o 

fito de bloqueio de ativos financeiros em nome da executada.(...)Com 

efeito, verifico do extrato em anexo que o referido procedimento restou 

inexitoso(...)vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a 

fim de localizar bens da executada passíveis de serem penhorados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto 

ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações de renda e bens da 

executada(...)Com efeito, intimo a exequente para se manifestar acerca 

das pesquisas realizadas neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender de direito, 

sob pena de suspensão do feito.Decorrido o prazo e, não havendo 

manifestação da exequente no que tange as pesquisas realizadas em 

epígrafe, suspendo a presente execução nos moldes do artigo 921, inciso 

III do CPC e termos do § 1º do referido artigo.Sem prejuízo, em caso de 

suspensão, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DA EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DA 

EXECUTADA.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 891646 Nr: 24320-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z. S. GUIMARÃES - ME, ZILDA DE SOUZA 

GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Às fls. 64/65 o exequente pugnou pela realização de BACENJUD com 

o fito de bloqueio de ativos financeiros em nome das executadas(...)Com 

efeito, verifico do extrato em anexo que o referido procedimento restou 

inexitoso(...)vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a 

fim de localizar bens das executadas passíveis de serem penhorados e, 

em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG 

e RENAJUD (extratos em anexo).Outrossim, procedo, ainda, pesquisa 

junto ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações de renda e bens 

das executadas(...)Com efeito, intimo o exequente para se manifestar 

acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou indicar bens passíveis 

de serem penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender 

de direito, sob pena de suspensão do feito.Decorrido o prazo e, não 

havendo manifestação do exequente no que tange as pesquisas 

realizadas em epígrafe, suspendo a presente execução nos moldes do 

artigo 921, inciso III do CPC e termos do § 1º do referido artigo.Sem 

prejuízo, em caso de suspensão, INDEFIRO, desde já, eventual 

requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, 

haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno 

processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DAS EXECUTADAS.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 445791 Nr: 20319-34.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. D. C. CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA ME, MARIA HELENA CARVALHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Às fls. 75 o exequente pugnou pela realização de BACENJUD com o 

fito de bloqueio de ativos financeiros em nome das executadas(...)Com 

efeito, verifico do extrato em anexo que o referido procedimento restou 

inexitoso(...)vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a 

fim de localizar bens das executadas passíveis de serem penhorados e, 

em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG 

e RENAJUD (extratos em anexo).Outrossim, procedo, ainda, pesquisa 

junto ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações de renda e bens 

das executadas(...)Com efeito, intimo o exequente para se manifestar 

acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou indicar bens passíveis 

de serem penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender 

de direito, sob pena de suspensão do feito.Decorrido o prazo e, não 

havendo manifestação do exequente no que tange as pesquisas 

realizadas em epígrafe, suspendo a presente execução nos moldes do 

artigo 921, inciso III do CPC e termos do § 1º do referido artigo.Sem 

prejuízo, em caso de suspensão, INDEFIRO, desde já, eventual 

requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, 

haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno 

processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DAS EXECUTADAS.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1026992 Nr: 35350-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR ESTEVES FERREIRA DE ASSIS -EPP, 

MOACIR ESTEVES FERREIRA DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Da análise dos autos, verifica-se que até a presente data os 

executados não foram localizados, em que pese as diversas diligências 

despendidas nesse sentido, razão pela qual, procedo a pesquisa dos 

atuais endereços dos executados, por meio do sistema Infojud, ocasião 

em que não obtive êxito, já que um dos endereços já foi diligenciado e o 

outro está incompleto.Desta feita, expeça-se edital de citação com prazo 

de 20 dias, salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do 

CPC(...)Após, intime-se o exequente para, em 30 dias, retirar e comprovar 

a sua publicação - uma vez em jornal local de grande circulação(...)o 

exequente pugnou pela tentativa de localização de ativos financeiros, 

através do BACENJUD às fls. 54/55(...)defiro o referido pleito e, procedo à 

realização do arresto via BACENJUD.Consigno que os autos 

permanecerão em Gabinete até a verificação dos extratos informados 

pelas instituições financeiras, observando-se o contido no provimento nº 

04/2007 – CGJ – TJMT, não obstante a regra do artigo 854 do Código de 

Processo Civil.Com efeito, considerando que a busca de ativos financeiros 

junto ao sistema BACENJUD localizou e bloqueou valores ínfimos (R$ 

413,04), procedo ao desbloqueio do referido valor.(...)vislumbro dos autos 

a viabilidade da realização de pesquisa a fim de localizar bens dos 

executados passíveis de serem arrestados e, em regular impulso oficial, 

procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em 

anexo).Com efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, sob pena de extinção do feito por manifesto 

desinteresse.Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o 

exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias 

com a mesma admoestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 898437 Nr: 28677-46.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIR DE ARRUDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA P. de 

O. MATOS - OAB:16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de execução precedida de busca e 

apreensão.

O presente feito foi extinto nos termos do art. 485, inciso III do CPC/2015.

Certificou-se o trânsito em julgado (fls. 78).

Pois bem.

Tendo em vista o teor da certidão de fls. 78 e inexistência de restrição 

inserida por este Juízo Especializado, INDEFIRO o pleito de fls. 77.

Ademais, considerando-se o término da prestação jurisdicional e 

arquivem-se os autos com as formalidades de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1120700 Nr: 19078-15.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIVALDO PEDROSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO GUENDA - 

OAB:101856/SP, WASHIGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:OAB/SP 50.879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de execução precedida de busca e 

apreensão.

O presente feito foi extinto nos termos do art. 485, inciso III do CPC/2015.

Certificou-se o trânsito em julgado (fls. 46).

Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem.

Tendo em vista o teor da certidão de fls. 46 e inexistência de restrição 

inserida por este Juízo Especializado, INDEFIRO o pleito de fls. 48.

Ademais, considerando-se o término da prestação jurisdicional e 

arquivem-se os autos com as formalidades de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 794113 Nr: 418-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRY HIROTOMI NAKAGAWA - ME, HENRY 

HIROTOMI NAKAGAWA, JANETE TAMAMI TOMIYOSHI

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)intimo o exequente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ(...)Após, expeça-se 

mandado de citação e demais atos em relação à executada Janete, a ser 

cumprido no endereço: Rua 04, Quadra 21, Nº 18, Bairro Recanto dos 

Pássaros, nesta cidade.Às fls. 51/52 o exequente pugnou pela realização 

de BACENJUD com o fito de bloqueio de ativos financeiros em nome dos 

executados(...)Com efeito, considerando que a busca de ativos 

financeiros junto ao sistema BACENJUD localizou e bloqueou valores 

ínfimos (R$ 15,22), procedo ao desbloqueio do referido valor(...)vislumbro 

dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim de localizar bens 

dos executados passíveis de serem penhorados/arrestados e, em regular 

impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto 

ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações de renda e bens dos 

executados(..>)Com efeito, intimo o exequente para que se manifeste 

acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis 

de serem penhorados/arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que 

entender de direito, no mesmo prazo, sob pena de extinção do feito por 

manifesto desinteresse.Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, 

intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir 

em 05 dias com a mesma admoestação.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 735026 Nr: 31366-68.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA ZENIR DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRESTIMO 

- POUPEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LEÃO DO CARMO 

PEREIRA - OAB:6185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lauane Braz Andrekowisk 

Volpe Camargo - OAB:OAB/MS 10.610B, LUIZ HENRIQUE VOLPE 

CAMARGO - OAB:7.684, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando que o presente caderno foi sentenciado, dependendo de 

adequação do débito, conforme o decisum de fls.141/146, que deverá 

ocorrer na execução, não se falando em honorários já que suspensos, 

determino o arquivamento da presente ação, com as baixas e 

formalidades de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 350778 Nr: 21341-98.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA ZENIR DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO ROCHAEL 

FRANÇA - OAB:20981 DF, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - 

OAB:12099-B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO APARECIDO LEITE 

CANGUSSU PRATES - OAB:4652

 Vistos, etc.

Considerando que a sentença (cópia de fls.121/127) foi confirmada em 

grau recursal, bem como, a apresentação do cálculo de fls.204/213, intimo 

a executada para manifestar em 15 dias, observando, que seu silêncio 

redundará em homologação deste.

Manifestado, intime-se a Associação para manifesta em 15 dias, caso 

contrário, conclusos.

Não conheço do pedido de vista de fls.216, pois, independe de despacho.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 795207 Nr: 1537-71.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMILSON DA GUIA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Às fls. 70 a exequente pugnou pela realização de BACENJUD com o 

fito de bloqueio de ativos financeiros em nome do executado.É sabido que 

a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os depósitos/aplicações em 

instituições financeiras passaram a ser considerados bens preferenciais 

na ordem da penhora, equiparando-se a dinheiro em espécie (artigo 835, I, 

do CPC), obtendo, assim primazia em relação aos demais.Assim, não há 

dúvida de que a penhora on line é a principal modalidade executiva 

destinada à execução pecuniária, razão pela qual não se pode negá-la a 

exequente, desta feita, procedo à realização da penhora via 

BACENJUD.Consigno, ainda, que os autos permanecerão em Gabinete até 

a verificação dos extratos informados pelas instituições financeiras, 

observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não 

obstante a regra do artigo 854 do Código de Processo Civil.Com efeito, 

verifico do extrato em anexo que o referido procedimento restou 

inexitoso.Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para 
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obtenção das últimas declarações de renda e bens do executado(...)Com 

efeito, intimo a exequente para se manifestar acerca das pesquisas 

realizadas neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem penhorados, 

no prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de 

suspensão do feito.Decorrido o prazo e, não havendo manifestação do 

exequente no que tange as pesquisas realizadas em epígrafe, suspendo a 

presente execução nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC e termos do 

§ 1º do referido artigo.Sem prejuízo, em caso de suspensão, INDEFIRO, 

desde já, eventual requerimento de desarquivamento para realização de 

novas pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o 

retorno do caderno processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no 

CASO DA EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE 

COMPROVADA PROPRIEDADE DO EXECUTADO.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 440997 Nr: 17568-74.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERMIDIO LOUREIRO DA SILVA

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

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.178-A/MS, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Quanto ao pleito de fls. 91, indefiro, haja vista que o exequente vêm 

dando devido prosseguimento ao feito.O executado foi citado às fls. 

79/80.Às fls. 89 o exequente pugnou pela realização de BACENJUD com o 

fito de bloqueio de ativos financeiros em nome do executado.É sabido que 

a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os depósitos/aplicações em 

instituições financeiras passaram a ser considerados bens preferenciais 

na ordem da penhora, equiparando-se a dinheiro em espécie (artigo 835, I, 

do CPC), obtendo, assim primazia em relação aos demais.Assim, não há 

dúvida de que a penhora on line é a principal modalidade executiva 

destinada à execução pecuniária, razão pela qual não se pode negá-la ao 

exequente, desta feita, procedo à realização da penhora via 

BACENJUD.Consigno, ainda, que os autos permanecerão em Gabinete até 

a verificação dos extratos informados pelas instituições financeiras, 

observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não 

obstante a regra do artigo 854 do Código de Processo Civil.Com efeito, 

verifico do extrato em anexo que o referido procedimento restou 

inexitoso.Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para 

obtenção das últimas declarações de renda e bens do executado(...)Com 

efeito, intimo o exequente para se manifestar acerca das pesquisas 

realizadas neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem penhorados, 

no prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de 

suspensão do feito.Decorrido o prazo e, não havendo manifestação do 

exequente no que tange as pesquisas realizadas em epígrafe, suspendo a 

presente execução nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC e termos do 

§ 1º do referido artigo.Sem prejuízo, em caso de suspensão, INDEFIRO, 

desde já, eventual requerimento de desarquivamento para realização de 

novas pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o 

retorno do caderno processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no 

CASO DO EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE 

COMPROVADA PROPRIEDADE DO EXECUTADO.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 964100 Nr: 6555-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIEL FERNANDO OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER 

- OAB:10291-A/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença (honorários advocatícios 

- R$1.830,64).

 Em atenção ao requerimento de fls. 234/239 e 243, intimo o Banco, por 

meio de seus patronos (DJE), para no prazo de 15 dias, efetuar ao 

pagamento do valor da condenação – fls. 243vº - (que deverá ser 

devidamente atualizado na data do pagamento), sob pena de aplicação da 

multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC/2015.

Empós, intime-se o credor para que traga aos autos planilha atualizada, 

assim como requeira o que de direito em igual prazo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 990074 Nr: 18546-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIEL FERNANDO OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JR STIEGEMEIER - 

OAB:12.198 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOA SANTOS. - OAB:13.431-B/MT, JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16.168-A/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença.

Em atenção ao requerimento de fls. 425/426, intimo o Banco, por meio de 

seus patronos (DJE), para no prazo de 15 dias, efetuar ao pagamento do 

valor da condenação – fls. 426 (que deverá ser devidamente atualizado 

na data do pagamento), sob pena de aplicação da multa disposta no art. 

523, § 1º, do CPC/2015.

Empós, intime-se o credor para manifestar em 15 dias.

Em caso de silêncio, arquivem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1114609 Nr: 16534-54.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO BARBOSA DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - 

OAB:15134/MT, LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - 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: 30/43

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 793217 Nr: 47307-24.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO OLIVEIRA MAIA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 84.206

 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. 243/244.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 946685 Nr: 58444-32.2014.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAVRATTI & GONÇALVES LTDA, DIRCEU 

LAVRATTI, MARTA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:18.603/B, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22.819 

PR, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - OAB:16.988 MT, GUSTAVO R. 

GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918, MARIA AMÉLIA C. MASTROROSA 

VIANNA - OAB:16.555-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 130/131.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 946685 Nr: 58444-32.2014.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAVRATTI & GONÇALVES LTDA, DIRCEU 

LAVRATTI, MARTA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:18.603/B, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22.819 

PR, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - OAB:16.988 MT, GUSTAVO R. 

GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918, MARIA AMÉLIA C. MASTROROSA 

VIANNA - OAB:16.555-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 195

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 761764 Nr: 14255-37.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAIÃO CHAVES & GENTIL LTDA - ME EPP, 

PAULA GAIÃO CHAVES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de execução formulada por Itaú Unibanco S/A 

em face de Gaião Chaves & Gentil Ltda EPP, todos qualificados nos autos.

Foram realizadas todas as pesquisas pertinentes ao feito às fls. 52/53 e 

61/66, todavia, sem êxito.

O exequente pugnou pela penhora de 30% da renda da empresa 

executada, mensalmente até a satisfação do crédito exequente, conforme 

se vê às fls. 72/79.

Pois bem.

Em primeiro lugar, no que tange ao requerimento de penhora do 

faturamento da empresa, não se vislumbra dos autos que o exequente 

tenha diligenciado de forma a demonstrar a existência de movimentação 

financeira por parte da pessoa jurídica, uma vez que tal providência lhe 

cabe, tendo em vista, que as informações contidas no cadernor 

processual evidenciam situação diversa.

Disgo isso, pois, apesar da excepcionalidade da penhora sobre 

estabelecimento comercial, deveria o Exequente indicar a possibilidade do 

ato em comento, principalmente, quando se tem a informação de um 

passivo da empresa de mais de R$ 641.834,95 (DRF – 2013).

Desta feita, não encontrando suporte o pleito em análise, com os demais 

fatos firmados nos autos, cumpra-se a parte final da decisão de fls. 58/60, 

qual seja, “(...) considerando-se que todas as diligências realizadas pelo 

exequente e por este Juízo Especializado visando à localização de bens 

penhoráveis, restaram infrutíferas, SUSPENDO o presente feito, nos 

moldes do artigo 921, III do CPC/2015 (...)”.

Sem prejuízo, INDEFIRO/NÃO CONHEÇO, desde já, eventual requerimento 

de desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) 

EXECUTADO(S).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 446503 Nr: 20803-49.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. CABRAL - ME, SARA HENRIQUE 

DAMÁSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:221271/SP

 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. 149/152.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1101613 Nr: 11161-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAELA DAVID RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 83/84.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 433874 Nr: 13152-63.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIS NP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECORLAR DECORAÇÕES PARA SEU LAR 

LTDA - ME, WANDERLEY NASCIMENTO MAGALHAES, ROSANGELA 

AIMER BOSSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:126.504/SP, REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI 

- OAB:257.220 SP

 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. 156/157.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1085183 Nr: 3886-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. A. P TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84.206

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 934119 Nr: 51477-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECY DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para, em 15 dias, retirar edital de citação e comprovar a 

sua publicação uma vez em jornal local conforme disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 899440 Nr: 29390-21.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANETE CHAVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 05(cinco)dias, manifestar-se 

acerca do A.R de fls. 101, dando o regular prosseguimento ao feito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016331-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILAMAR DE SOUSA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT0015348A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1016331-07.2018.8.11.0041. AUTOR: VILAMAR DE SOUSA COSTA RÉU: 

SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. Vistos etc... Da análise dos 

autos, verifica-se que apesar de se encontrar cadastrado no polo passivo 

da ação a empresa Safari Comercio de Veículos Ltda (CNPJ: 

00.752.386/0001-98), o autor inseriu na inicial como requeridas as 

empresas Administradora de Consórcio Saga Ltda (CNPJ: 

00.752.386/0001-98) e BR Consorcios Administradora de Consórcios Ltda 

(CNPJ: 14.723.388/0001-63), observando-se que Safari é a nova razão 

social da empresa Administradora de Consórcio Saga. Em consulta ao 

sistema PJE, verifica-se a existência de uma primeira Ação Revisional de 

Cláusulas que tramitou perante a 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário de Cuiabá envolvendo as mesmas partes, e tendo por objeto o 

mesmo contrato que ampara esta (autos n° 1023994-75.2016.8.11.0041). 

De acordo com o artigo 286, inciso II do CPC, 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; Desta feita, 

considerando que a primeira ação foi distribuída em 22 de dezembro de 

2016 e extinta sem resolução do mérito em 23 de março de 2017, nos 

termos do artigo 286, o ajuizamento de idêntica demanda deveria ter sido 

realizado perante o juízo onde ocorreu a propositura da primeira. Posto 

isso, declino minha competência para processar e julgar a presente 

demanda, e determino a remessa deste feito à 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário de Cuiabá. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de junho de 2018. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016441-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDO SOARES DE CAMARGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1016441-06.2018.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: ALDO SOARES DE CAMARGO Vistos... Tenho que o contrato 

acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 

4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo 

VOLKSWAGEN GOL, placa: PVA-2899 (demais características na inicial), 

posto que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da 

liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E 

APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. 

DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão 

deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou 

comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos 

para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser 

concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV 

Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos da requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 
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“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 13850571. Por 

ora indefiro o pleito de bloqueio de circulação do bem via RENAJUD. Por 

fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade premente 

de arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que certifique de 

forma circunstanciada, sob pena de responsabilidade do múnus que 

exerce, observando que seu uso sem motivação, será considerado como 

falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de junho de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016528-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAFFYK VICUNA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1016528-59.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: SAFFYK VICUNA DE SOUZA Vistos... Apesar de o autor ter 

atribuído a causa o valor de R$ 32.409,62, será utilizado, para fins de 

purgação de mora, o valor de R$ 29.463.29 contido na planilha de débitos 

de ID 13653366. Tenho que o contrato acostado preenche os requisitos 

inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º 

do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a 

comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O 

proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo HYUNDAI IX35, placa: QBW-0974 (demais 

características na inicial), posto que regularmente constituída em mora, de 

rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa 

vertente: “BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO 

DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca 

e apreensão deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em 

mora ou comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os 

requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela 

ser concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CV Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS 

RODRIGUES VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 

2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da 

integralidade da dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a 

purgação da mora, mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas 

vencidas e vincendas, conforme a atual orientação do STJ no Recurso 

Representativo de Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do 

art. 1.036 do CPC: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido nos IDs: 13751166 e 

13751170. Por ora indefiro o pleito de expedição de ofício ao DETRAN, 

com o fito de autorizar o requerente a transferir multas incidentes sobre o 

bem para o CPF do requerido. Indefiro o pedido de anotação de trâmite de 

segredo de justiça por não se encontrarem preenchidos os requisitos do 

art. 189 do CPC/2015. Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso 

haja necessidade premente de arrombamento e reforço policial, que o 

faça, desde que certifique de forma circunstanciada, sob pena de 

responsabilidade do múnus que exerce, observando que seu uso sem 

motivação, será considerado como falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 27 de junho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016670-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA BIBIANA MOREIRA BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1016670-63.2018.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: FRANCISCA BIBIANA MOREIRA BORGES Vistos... Tenho que 

o contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da 

Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para 

a concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 
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parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo 

VOLKSWAGEN FOX, placa: OAQ-7037 (demais características na inicial), 

posto que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da 

liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E 

APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. 

DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão 

deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou 

comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos 

para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser 

concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV 

Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos da requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 13851182. Por 

ora indefiro o pleito de bloqueio de circulação do veículo objeto da lide, via 

RENAJUD. Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja 

necessidade premente de arrombamento e reforço policial, que o faça, 

desde que certifique de forma circunstanciada, sob pena de 

responsabilidade do múnus que exerce, observando que seu uso sem 

motivação, será considerado como falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 27 de junho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016676-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO EVANILDO RODRIGUES (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1016676-70.2018.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: FRANCISCO EVANILDO RODRIGUES Vistos... Tenho que o 

contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei 

nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo 

HYUNDAI HR, placa: KAP-4492 (demais características na inicial), posto 

que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de 

busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. 

REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO 

REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão deverá 

ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou comprovado 

o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos para a 

concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - 

Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 

1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 
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MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos da requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 13851566. Por 

ora indefiro o pleito de bloqueio de circulação do bem objeto da lide, via 

RENAJUD. Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja 

necessidade premente de arrombamento e reforço policial, que o faça, 

desde que certifique de forma circunstanciada, sob pena de 

responsabilidade do múnus que exerce, observando que seu uso sem 

motivação, será considerado como falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 27 de junho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1011684-66.2018.8.11.0041. REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

REQUERIDO: VASPER SUPERMERCADO EIRELI - ME, VILSO PEREIRA DE 

CRISTO Vistos... Da análise dos autos, verifica-se a ausência de 

recolhimento da diligencia para o senhor oficial de justiça. Desta feita, 

intimo o requerente para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, 

nos termos do Provimento nº. 02/2017 – CGJ, que implantou o projeto piloto 

de controle dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça 

na Comarca de Cuiabá/MT. Senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento 

das diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). 

§ 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Tenho que o contrato acostado preenche os requisitos 

inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º 

do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a 

comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O 

proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo MERCEDES BENS MOD. L 1318, placa: 

NDH-1434 (demais características na inicial), posto que regularmente 

constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de busca e 

apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. 

REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO 

REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão deverá 

ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou comprovado 

o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos para a 

concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - 

Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 

1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 
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financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos da requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DOS 

REQUERIDOS, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, citem-se os requeridos para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Em não sendo encontrado o bem no endereço do 

devedor, expeça-se carta precatória com prazo de 90 dias, para busca e 

apreensão do mesmo no endereço: Rod MT 343, Km 02, S/N, Setor 

Industrial, CEP: 78420-000, Arenápolis/MT. Em sendo expedida, intimo o 

requerente para recolher as custas de distribuição da missiva, bem como 

comprovar nos autos mediante petição no prazo de 15 dias, para posterior 

encaminhamento via malote digital, com fulcro no princípio da celeridade 

processual. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente de 

autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão 

realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados 

ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o 

disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. Por fim, profiro ao 

Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade premente de 

arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que certifique de forma 

circunstanciada, sob pena de responsabilidade do múnus que exerce, 

observando que seu uso sem motivação, será considerado como falta 

funcional. Intimem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 29 de junho de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 1 6 8 8 7 - 0 9 . 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: JOSE HENRIQUE 

DE SOUZA RODRIGUES Vistos... Tratam-se os autos de ação de busca e 

apreensão ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA. em face de JOSE HENRIQUE DE SOUZA RODRIGUES. Em pesquisa 

ao Sistema PJE, constata-se que tramitou perante o juízo da 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário uma primeira ação de busca e 

apreensão n° 1011261-09.2018.8.11.0041 tendo como objeto o mesmo 

contrato que ampara esta ação, a qual foi ajuizada aos 27 de abril de 2018 

e extinta aos 26 de junho de 2018, sem resolução do mérito, por 

desistência. Desta feita, verifica-se que a competência para processar e 

julgar a presente ação é do juízo da 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, senão vejamos: Art. 286. Serão distribuídas por dependência as 

causas de qualquer natureza: (...) II - quando, tendo sido extinto o 

processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em 

litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os 

réus da demanda; (...) Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA para 

conhecer, processar e julgar o presente feito, determinando a sua 

redistribuição com as nossas homenagens à 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário desta Comarca, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias neste Juízo. Cumpra-se. CUIABÁ, 29 de junho de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018215-71.2018.8.11.0041

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:

RONALDO LIMA DO CARMO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 1 8 2 1 5 - 7 1 . 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: RONALDO LIMA 

DO CARMO Vistos... Tratam-se os autos de ação de busca e apreensão 

ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. em 

face de RONALDO LIMA DO CARMO. Em pesquisa ao Sistema PJE, 

constata-se que tramitou perante o juízo da 2ª Vara Especializada em 

Direito Bancário uma primeira ação de busca e apreensão n° 

1014531-12.2016.8.11.0041 tendo como objeto o mesmo contrato que 

ampara esta ação, a qual foi ajuizada aos 27 de agosto de 2016 e extinta 

aos 24 de maio de 2018, sem resolução do mérito, por abandono. Desta 

feita, verifica-se que a competência para processar e julgar a presente 

ação é do juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário, senão 

vejamos: Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de 

qualquer natureza: (...) II - quando, tendo sido extinto o processo sem 

resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio 

com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da 

demanda; (...) Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecer, 

processar e julgar o presente feito, determinando a sua redistribuição com 

as nossas homenagens à 2ª Vara Especializada em Direito Bancário desta 

Comarca, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste Juízo. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 29 de junho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017478-68.2018.8.11.0041

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:

LAUDELINO LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1017478-68.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: LAUDELINO LOPES Vistos... Tenho 

que o contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, 

da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, 

para a concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora 

da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou 

credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão 

do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, 

desde que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste 
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modo, diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo 

FORD FIESTA, placa: NUF-7921 (demais características na inicial), posto 

que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de 

busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. 

REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO 

REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão deverá 

ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou comprovado 

o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos para a 

concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - 

Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 

1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 13932845. Por 

ora indefiro o pleito de expedição de ofícios ao DETRAN e a Secretaria de 

Estado de Fazenda. Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja 

necessidade premente de arrombamento e reforço policial, que o faça, 

desde que certifique de forma circunstanciada, sob pena de 

responsabilidade do múnus que exerce, observando que seu uso sem 

motivação, será considerado como falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 6 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018263-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZMENE ALVES VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1018263-30.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: LUZMENE ALVES VIEIRA Vistos... Tenho que o contrato 

acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 

4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo 

NISSAN VERSA, placa: QBP-0500 (demais características na inicial), posto 

que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de 

busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. 

REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO 

REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão deverá 

ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou comprovado 

o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos para a 

concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - 

Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 

1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 
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imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 13854134. Por 

fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade premente 

de arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que certifique de 

forma circunstanciada, sob pena de responsabilidade do múnus que 

exerce, observando que seu uso sem motivação, será considerado como 

falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 6 de julho de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018551-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1018551-75.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: FERNANDO DOS SANTOS Vistos... 

Da análise dos autos, verifica-se que a planilha de débitos contida no ID 

13890036 encontra-se inadequada para o fim a que se destina, qual seja, 

a comprovação do dívida do requerido. Desta feita, intimo o autor para, no 

prazo de 15 dias, acostar aos autos planilha de débitos detalhada, de 

forma a demonstrar claramente a EVOLUÇÃO da dívida, tendo em vista o 

efeito do vencimento antecipado, quanto aos juros futuros, para fins de 

purgação da mora. CUMPRIDO E NÃO HAVENDO custas remanescentes, 

proceda-se como abaixo segue: Tenho que o contrato acostado preenche 

os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos 

moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar 

basta, tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, senão 

vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer 

contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que 

comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante 

de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse demonstrado 

pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo CHEVROLET 

PRISMA, placa: KAE-2822 (demais características na inicial), posto que 

regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de 

busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. 

REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO 

REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão deverá 

ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou comprovado 

o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos para a 

concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - 

Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 

1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 
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ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no IDs 13982711 e 

13982716. Por ora indefiro o pleito de expedição de ofícios ao DETRAN e a 

Secretaria de Estado de Fazenda, bem como a expedição de ofício via 

BACENJUD, objetivando a realização de pesquisas de ativos em conta 

corrente, poupança e demais aplicações. Por fim, profiro ao Senhor Oficial 

de Justiça, caso haja necessidade premente de arrombamento e reforço 

policial, que o faça, desde que certifique de forma circunstanciada, sob 

pena de responsabilidade do múnus que exerce, observando que seu uso 

sem motivação, será considerado como falta funcional. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 6 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018739-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE SOARES BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1018739-68.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: PEDRO HENRIQUE SOARES BORGES Vistos... Apesar de o 

autor consignar na inicial que o valor para fins de purgação de mora é de 

R$ 22.785,12, da análise dos autos constata-se na planilha de débitos 

acostada no ID 13915595 que o autor pretende receber R$ 8.090,83, 

razão pela qual tem-se este como montante adequado para quitação do 

contrato. Tenho que o contrato acostado preenche os requisitos inseridos 

no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do 

Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a 

comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O 

proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo VOLKSWAGEN GOL, placa: NJJ-2995 

(demais características na inicial), posto que regularmente constituída em 

mora, de rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. 

Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. 

CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A 

liminar de busca e apreensão deverá ser concedida, sempre que 

constituído o devedor em mora ou comprovado o inadimplemento do 

devedor. 2 - Presentes os requisitos para a concessão da liminar de 

busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: 

DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES VIEIRA) Faço desde já constar que, 

conforme o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há 

necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente para 

reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, mister se faz o 

pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, conforme a 

atual orientação do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia – 

Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: “ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 

10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS 

APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO 

LUIS FELIPE SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º 

do art. 3º do DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e 

propriedade do bem, deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor 

deste dispositivo, ante a expressa possibilidade de purgação da mora na 

sua integralidade. Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição 

financeira, quando do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do 

bem desta Comarca, ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA 

LIMINAR COM CITAÇÃO, salvo autorização judicial expressa, como medida 

do juízo de salvaguardar a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se 

de medida necessária ao se ter em vista que, ocorrendo a purgação da 

mora, cabe à instituição financeira a restituição do bem. Até porque, em 

reiterados processos verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos 

se atentem à CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma 

tempestiva, pela parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A 

propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

ALTERAÇÕES DA LEI N. 10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - 

PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor 

purgar a mora na ação de busca e apreensão, dando continuidade ao 

contrato de alienação fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida 

oportunidade elencada pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a 

permanência do mesmo na Comarca tão-somente até o término do prazo 

para a purgação da mora é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o 

pagamento, caberá à instituição financeira proceder à restituição do bem.- 

É necessário que a função judiciária garanta às partes o direito de ter 

menos custos nos procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e 

o imediato deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em 

custo de fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a 

parte opte pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. 

DES. JOSÉ ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida 

na inicial e determino a imediata expedição de mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO 

PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E 

CITAÇÃO DO REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação 

da mora no prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E 

VINCENDAS, ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS 

MORATÓRIOS CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias 

da execução da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 14014581 e 

14014547. Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja 

necessidade premente de arrombamento e reforço policial, que o faça, 

desde que certifique de forma circunstanciada, sob pena de 

responsabilidade do múnus que exerce, observando que seu uso sem 

motivação, será considerado como falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 6 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018978-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATTALIA RAISSA ALCANTARA BRAGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1018978-72.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: NATTALIA RAISSA ALCANTARA BRAGA Vistos... Tenho 

que o contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, 

da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, 

para a concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora 

da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou 

credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão 

do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, 

desde que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste 

modo, diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente a motocicleta 

HONDA CG 160 FAN, placa: QCA-9065 (demais características na inicial), 

posto que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da 

liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E 

APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. 

DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão 

deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou 

comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos 

para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser 

concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV 

Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 13960738 e 

13960726. Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja 

necessidade premente de arrombamento e reforço policial, que o faça, 

desde que certifique de forma circunstanciada, sob pena de 

responsabilidade do múnus que exerce, observando que seu uso sem 

motivação, será considerado como falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 6 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1024944-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO TELLES BUENO OAB - RJ034111 (ADVOGADO)

FABIO SILVEIRA JUNIOR OAB - RJ156378 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILDES TAVARES ALVES (RÉU)

PAULO ROBERTO ALVES (RÉU)

 

Deverá a parte autora 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: 1004862-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEANE CRISTINA BARROS DOS SANTOS LOPES EIRELI (EXECUTADO)

GEANE CRISTINA BARROS DOS SANTOS LOPES (EXECUTADO)

 

Ficam as partes intimadas que a 1ª hasta pública restou negativa e que o 

processo aguarda a realização da 2ª praça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008685-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMOALDO FARIAS DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

ROMOALDO FARIAS DA SILVA JUNIOR - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.
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Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001958-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GEOVALDO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO ALVES ROSA OAB - MT0011722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALPHAVILLE URBANISMO S/A (RÉU)

BANCO ITAUBANK S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA NAZIMA OAB - SP169451 (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Deverá a parte requerida comprovar a baixa na parcela de vencimento em 

15/01/2017, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1026397-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JULIA JACINTO DA SILVA (EMBARGANTE)

SAN REMO COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EMBARGANTE)

CARLA JULIANA FERREIRA DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Deverá o patrono das embargantes regularizar sua representação 

processual, no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024723-67.2017.8.11.0041

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:

C J RODRIGUES - ME (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Em face da certidão dos autos, decreto a revelia da parte 

Requerida citada por edital, nomeando-lhe Curadora Especial, na pessoa 

da Defensoria Pública que atua nesta Vara Especializada. Proceda-se a 

anotação necessária na autuação e etiqueta do processo. Após, intime-a 

para apresentar defesa. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10.07.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027695-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON OLIVEIRA MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

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, 10.07.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014530-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVICK MENDES SILVA (REQUERIDO)

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, 10.07.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016102-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO APARECIDO PAULINO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

conclusos.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001011-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS JUNIOR ALVES DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

conclusos.Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005241-36.2017.8.11.0041

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:

DIEGO FONSECA VIEGAS (EXECUTADO)

JEAN FONSECA COCOLA EIRELI - EPP (EXECUTADO)

JEAN FONSECA COCOLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Proceda-se o desentranhamento da Ação de Embargos 

entregando-o ao signatário para distribuir de forma correta. Intime-se o 

autor para providenciar a citação de todos os executados. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10.07.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1030875-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DE MEDEIROS SANTANA (REQUERIDO)

 

INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para postular pela 

conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em 

face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012978-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO L. PEREIRA BISNETO - ME (REQUERIDO)

 

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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018113-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MELITA ALT PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO TRINDADE RIBEIRO OAB - MT0021358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

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 46/07/18 às 14 horas. 

Proceda-se intimações necessárias, inclusive do perito nomeado. 

Cumpra-se.. Cuiabá, 10.07.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013737-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAIS REGINA DE MAGALHAES ABREU (REQUERIDO)

 

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.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003744-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO BARBACENA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 10.07.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017162-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA NASCIMENTO CASTRO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019153-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOSQUE RENTA CAR EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035161-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CESAR ALVES DUARTE (RÉU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder a intimação da parte autora, para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016994-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIS COMERCIO DE ARTIGOS INTIMOS E ACESSORIOS LTDA. - ME 

(EXECUTADO)

JUCELENA CORREA JUVENCIO (EXECUTADO)

 

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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019573-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ANTONIO ROGERIO RAMOS PEDROSO (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.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019085-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNION AGRO LTDA - ME (RÉU)

MARLON CRISTIANO BUSS (RÉU)

ADIR FREO (RÉU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder a intimação da parte autora, para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019649-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRB BANCO DE BRASILIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DIAS MIZAEL OAB - GO18171 (ADVOGADO)

JOAO PESSOA DE SOUZA OAB - GO2294 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. DOS SANTOS PEREIRA - CONSTRUTORA (REQUERIDO)

ROSA DOS SANTOS PEREIRA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013075-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIEL RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder a intimação da parte autora, para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027764-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO TREVISAN (EXECUTADO)

CATRE TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder a intimação da parte autora, para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000127-19.2017.8.11.0041

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:

A. P. OLIVEIRA DA SILVA COMERCIO - ME (RÉU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder a intimação da parte autora, para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020412-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER DOS SANTOS MAGALHAES (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, 10.07.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020415-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA (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, 10.07.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020136-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARI STREJEVITCH (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.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020348-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO FREGADOLLI GONCALVES OAB - MS16338 (ADVOGADO)

CELICE IVANAGA VELASQUES OAB - MS16595 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EGMAR IVO FRANCISCO PERRI BRUNETTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Não havendo o recolhimento da guia de diligência, como 

indicação de oferecimento de meios, no prazo legal, certifique-se. Caso 

em que, devolva-se com as formalidades legais. Caso positivo, 

comunique-se ao Juízo Deprecante o atual andamento do feito e 

cumpra-se a referida, devolvendo-a em seguida. Cumpra-se. Cuiabá, 

10.07.18

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020312-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN GIMENES DE LIMA OAB - PR45023 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA DE SOUZA DOS SANTOS (REQUERIDO)

DINALVA SOUZA DOS SANTOS (REQUERIDO)

APARECIDA DE SOUZA DOS SANTOS (REQUERIDO)

JAIRO SOUZA DOS SANTOS (REQUERIDO)

CLEBIO SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Não havendo o recolhimento da guia de diligência, como 

indicação de oferecimento de meios, no prazo legal, certifique-se. Caso 

em que, devolva-se com as formalidades legais. Caso positivo, 

comunique-se ao Juízo Deprecante o atual andamento do feito e 

cumpra-se a referida, devolvendo-a em seguida. Cumpra-se. Cuiabá, 

10.07.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020418-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, como 

apresentar o CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ditado na inicial, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 10.07.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011774-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO)

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT0014690A 

(ADVOGADO)

WILLIAM JOSE DE ARAUJO OAB - MT3928/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO TREVISAN EIRELI (EXECUTADO)

RODRIGO TREVISAN (EXECUTADO)

CARLOS DALY DALCOL TREVISAN (EXECUTADO)

KENYA FUJIMURA VIEGAS TREVISAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX VIEIRA PASSOS OAB - MT17731/O (ADVOGADO)

RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO OAB - MT20891/O (ADVOGADO)

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA OAB - MT0006576A-O 

(ADVOGADO)

WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS OAB - MT14974/O-O 

(ADVOGADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência da carta precatória expedida, bem 

como comprovar sua distribuição, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020476-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSINEY CLARO VENTURA (EXECUTADO)

J. CLARO VENTURA COMERCIO EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: 1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessório, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10.07.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002584-87.2018.8.11.0041

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:

ALAICE DOS SANTOS RUELIS (RÉU)

AVM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (RÉU)

ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS (RÉU)

VALDIR RUELIS (RÉU)

OBED RUELIS (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 dos requeridos Adriane Fernandes Angelo Ruelis 

e Alaice dos Santos Ruelis, como postulado ao id.13946601, no prazo de 

05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020127-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDIR PEDRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência do ofício expedido, bem como 

comprovar o protocolo do referido, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015357-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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CAMPOS VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014327-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DIAS LEITE (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018029-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZAIR RODRIGUES LEITE (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora sobre a resposta do ofício acostado aos autos, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011948-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOELSON BENEDITO DA SILVA (RÉU)

DEIZE MARIA DA SILVA (RÉU)

NORBERTO PAES DA SILVA (RÉU)

NORBERTO PAES DA SILVA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012921A (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre a 

petição e documentos de id: 14010297, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 721901 Nr: 17420-29.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHINA CONSTRUCTION BANK(BRASIL) BANCO 

MULTIPLO S/A - CCB BRASIL

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

LTDA, MANOEL JORGE AXKAR DE SABOIA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESARENKO - 

OAB:MT 3921, ALEXANDRE SLHESSARENKO - OAB:3921/MT, LISA 

MARIA ALVIM PENA CANAVARROS - OAB:12299-A

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para 

comprovar a distribuição da Carta Precatória, retirada conforme fls. 392, 

na Comarca deprecada ou proceder à devolução da mesma, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 990544 Nr: 18710-40.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FOCO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME, 

JULIANA CARLA FORMIGA RIBEIRO, HARRISON RAINER RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 INTIMAÇÃO AS PARTES: Deverão as partes se manifestar sobre o 

cumprimento do acordo de fls. 71/74, bem como informar se o 

cumprimento do presente alcança o processo executivo originário desta 

ação, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1020200 Nr: 32032-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTHANIEL LUCAS DA SILVA MARQUES - ME, 

OTHANIEL LUCAS DA SILVA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGUES R. DOS 

SANTOS - OAB:10028, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/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.: 832319 Nr: 37911-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÉCIO HAMILTON LAGO NAZÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL DE ASSIS 

MAGALHÃES - OAB:91.045/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte Autora retirar a Carta 

Precatória expedida nos autos, ou apresentar as guias de recolhimento de 

distribuição na comarca deprecada para remessa eletrônica, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 993625 Nr: 20262-40.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILLALBA DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA, 

WESLEY VILLALBA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA - 

OAB:16691/A, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - OAB:21.589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 06/2018 do cartório desta vara, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1102019 Nr: 11355-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOC. OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E MKT DESENVOLVIMENTO DE SITES EIRELI 
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ME, ELIFRAN ALTIMARI DA SILVA

 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.: 1169312 Nr: 39840-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAKANO NAKANO LTDA - ME, WASHINGTON 

DA SILVA NAKANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO 

- OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 06/2018 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.: 26554 Nr: 3166-13.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPENSADOS ODESSA E FERRAGENS 

LTDA, SEBASTIÃO EDSON SOARES, ARI WOJCIK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Altevani Ramos lacerda - 

OAB:2304, João Otávio de Noronha - OAB:36179, JOSÉ ARNALDO 

JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANCISCATO 

SANCHES - OAB:2.321-B/MT, FRANCISVAL DIAS MENDES - 

OAB:3563/MT, SEBASTIÃO MANOEL PINTO FILHO - OAB:OAB/MT 

1.113, VALDECIR ERRERA - OAB:3.365-A/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 06/2018 do cartório desta vara, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 827042 Nr: 32935-36.2013.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRIAZE CONSTRUTORA LTDA, ISMAIL 

CONSTANTINO LALIS SOARES, CENITA MARIA BERTOLDO SOARES, 

ALBERNY RODRIGUES BRIANEZ, VANILDA RODRIGUES BRIANEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 

10.458 OAB/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

pesquisa acostada aos autos e ainda, providenciar os requisitos 

necessários para pesquisa no SIEL como nome da mãe do requerido e 

data de nascimento, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 946686 Nr: 58445-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. LARANJEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE 

LARANJEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21.589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ANTONIO DE LIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 9.225, WELTON ALVES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 

15.089

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 06/2018 do cartório desta vara, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1014069 Nr: 29325-89.2015.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAID BLOCOS INDÚSTRIA E COMERCIO DE 

ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA -EPP, RONDON SAID NETO, NEIDE 

ALVES DE ARRUDA YUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa de fls.132 do Sr. Meirinho e dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 759880 Nr: 12210-60.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDALLA E ABDALLA LTDA, MOISES 

ABDALLA NETO, WALTER FREITAS MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

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

OAB:OAB/MT 8.083

 NTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogado Dr. Athos Bleta Gomes de 

Oliveira, inscrito na OAB/MT sob o n. 17000, intimado para devolver os 

presentes autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e comunicação à OAB/MT, e 

outras medidas cabíveis ao caso, tendo em vista a carga relizada em 

14.06.2018, ainda não devolvido.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 804842 Nr: 11310-43.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ARMANDO 

FERNANDES MORO, ATLAS AGROINDUSTRIAL E BIODIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogado Dr. Luiz Felippe 

Canavarros Caldart, inscrito na OAB/MT sob o n. 23252/o, intimado para 

devolver os presentes autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e comunicação à 

OAB/MT, e outras medidas cabíveis ao caso, tendo em vista a carga 

rápida para cópias relizada em 21.06.2018, ainda não devolvido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 9834 Nr: 1779-89.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B.B ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEÓCLES ANTUNES MACIEL NETO, RITA DE 

CASSIA P. MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOVALDO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:3.546-B/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 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 Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 823175 Nr: 29290-03.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JSAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEBORBA - SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÕES

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

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA AO REQUERIDO/APELADO: Deverá o apelado responder o recurso 

de apelação, no prazo de Lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 823175 Nr: 29290-03.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JSAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEBORBA - SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÕES

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

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, que é 

processado no efeito suspensivo.

Intime-se o apelado para responder no prazo de Lei.

Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, para apreciação.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 823175 Nr: 29290-03.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JSAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEBORBA - SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÕES

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

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou com a 

presente demanda, não manifestando no feito, apesar de seu advogado 

regularmente intimado constando as advertências legais, o que resultou a 

intimação pessoal para dar prosseguimento, sob pena de extinção.

Novamente e insistentemente, o advogado foi intimado para dar impulso 

processual e manteve inerte, razão pela qual a parte autora foi intimada 

pessoalmente, mas nada manifestou nos autos. As duas intimações 

constaram a advertência de que a inércia no prazo de cinco dias resultaria 

na extinção do feito, sem manifestação da parte autora ou seu advogado, 

deixando transcorrer o prazo assinalado sem nada manifestar, conforme 

já certificado.

Vieram-me conclusos os autos, para decisão.

É o Relatório.

Fundamento.

DECIDO.

O presente feito encontra-se paralisado além do prazo legal, sem que à 

parte autora tenha dado qualquer impulso processual.

Não há como o requerido manifestar nos autos, pois ainda não faz parte 

da relação processual.

Vejam que Novamente e insistentemente, o advogado foi intimado para dar 

impulso processual e manteve inerte, razão pela qual a parte autora foi 

intimada pessoalmente, mas nada manifestou nos autos. As duas 

intimações constaram a advertência de que a inércia no prazo de cinco 

dias resultaria na extinção do feito, sem manifestação da parte autora ou 

seu advogado.

Mais uma vez não demonstraram interesse no prosseguimento do feito, 

mantendo-se inertes. Comprova assim, que a parte autora e seu advogado 

não estão interessados no reconhecimento do direito anunciado na 

exordial, deixando o processo à mercê, sem dar andamento nos termos da 

Lei.

 O processo não pode ficar perpetuamente, aguardando providências das 

partes, tanto que foi determinada a intimação da autora para prosseguir 

com o feito, sob pena de extinção.

Mesmo com as advertências legais, a parte requerente e seu advogado 

continuaram ignorando a necessidade de dar impulso processual, 

concretizando sua falta de interesse na demanda.

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo 

EXTINTO o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485 – II e III - 

§ 1º do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais, pelo 

requerente. Revogo a liminar concedida nos autos.

 Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1304495 Nr: 9541-24.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: K. C. M. PINTO LUBRIFICANTES - ME, KELEM CRISTINA 

MOREIRA PINTO, FÁBIO OLINDO FERREIRA SIMÃO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR DE CARVALHO 

BARCELOS - OAB:11.652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 826512 Nr: 32432-15.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA 

FILHO, ALBERTO AUGUSTO IGLESIAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N.RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - MT, 

Marco Antonio de Almeida Ribeiro - OAB:4.466/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE DE MELLO 

CERQUEIRA MAZZER - OAB:19.676, HUMBERTO AIDAMUS DE 

LAMÔNICA FREIRE - OAB:6000/MT, SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7.900/MT

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para esclarecer pedido de fl.324, considerando que já 

ocorreu penhora nos autos e somente cabe nova penhora após 

consolidação da avaliação, para aquilatar a necessidade de reforço de 

penhora, salvo se houver desistência da penhora efetivada nos autos.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 828955 Nr: 34799-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. 

DO SUDOESTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLUCIA MARIA COSTA NACAMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora retirar o(s) ofício(s) 

expedido(s), no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1119868 Nr: 18717-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO CALHAO BARINI, DARLENE 

SEBASTIANA DE ASSIS BARINI, TIAGO VIANNA DE ARRUDA, AURORA 

CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINÍCIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14.690/MT, JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10.962/MT, MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONÇALVES DE 

PAULA - OAB:9456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARIANA ZACARKIM 

BARÃO - OAB:14955/MT, FRANCISMÁRIO MOURA VASCONCELOS - 

OAB:10624, MARCELO SALVI - OAB:40.989/SC, ROGÉRIO BARÃO - 

OAB:OAB/MT 8313

 Vistos, etc.

Intime-se a parte executada para indicar localização do bem como 

postulado pelo autor à fl.135-verso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1204676 Nr: 6345-80.2017.811.0041

 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: JOSE CARLOS DE VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, OTIMA VEICULOS 

LTDA EPP, ALI OMAR LAKIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, FABIANE MARTINS MATTOS 

LIMOEIRO - OAB:8920-B, FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT, MARCELO ALVARO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:15445, MARCOS ANTONIO A RIBEIRO - OAB:5.308-A / MT

 Vistos, etc.

Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, que é 

processado no efeito suspensivo.

Intime-se o apelado para responder no prazo de Lei.

Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, para apreciação.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1265746 Nr: 26283-61.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS- 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS ANTÔNIO KLAUK JUNIOR - 

OAB:MT 15.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Proceda-se a inclusão do nome do advogado da parte requerida na 

autuação e etiqueta do processo, conforme processo conexo.

Faculto o depósito dos honorários periciais da seguinte forma: 50% de 

imediato e 50% no final da perícia.

Efetivado o depósito, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 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 

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:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 946300 Nr: 58190-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYSE TAVARES CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONATHAN W. DA COSTA 

OLIVEIRA - OAB:13953/MT

 INTIMAÇÃO ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestarem sobre os 

Cálculos do Contador de fls. 62/64, no prazo de Lei.

 Intimação das Partes

 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

 Vistos, etc.

Recebo os embargos de declaração, se no prazo, certifique-se.

Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não são capazes 

de alterar o andamento do feito, pois a parte somente é intimada quando 

prolatada decisão ou sentença e não despacho de mero impulso. No caso 

em tela, este Juízo, manteve o prazo concedido às partes para 

manifestarem, não havendo decisão alguma.

De outra banda, após tal fato o requerido veio aos autos às fls.443/472 

sem sustentar qualquer omissão de intimação.

Apenas o está fazendo através dos Embargos, em face da decisão 

posteriormente, prolatada à fl.485.

Entretanto, os fundamentos dos embargos refletem a despacho de mero 

impulso, por questão já preclusa, pois veio o requerido nos autos e nada 

suscitou sobre o referido.

Aproveitando-se da decisão de fl.485, vem aos autos interpor recursos de 

Embargos de Dcelaração para alegar questões pretéritas.

Mantenho as determinações dos autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029211/7/2018 Página 232 de 580



 Cod. Proc.: 1134246 Nr: 24805-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUZION COMERCIO DE BATERIA LTDA ME, 

LAERCIO CALGARO, VIVIANE CARINE REZEPOKA CALGARO

 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:

 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$ 

58.660,72(cinquenta e oito mil, seiscentos e sessenta reais e setenta e 

dois centavos), devidamente atualizada a partir da citação válida, pelos 

índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no 

Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC.Condeno a parte requerida nas 

custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios 

que arbitro em 10%(dez por cento) do débito, a contar do ajuizamento da 

ação.Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo. Após, intime-se a parte requerida para pagar a condenação no 

prazo de quinze dias, sob pena de aplicação de multa de dez por cento e 

expedição de mandado de execução e avaliação. P. R. I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 795359 Nr: 1691-89.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDOVAL CAMPOS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para indicar bens passíveis de penhora no prazo legal e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 23165 Nr: 6264-64.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIZILDA OLIVEIRA LIMA NUNES, ANTÔNIO 

FERREIRA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA P. BIANCARDINI - 

OAB:OAB/MT Nº 5009, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 Vistos, etc.

A parte executada, Nazilda Oliveira Lima Nunes e Antonio Ferreira Nunes, 

interpôs Exceção de Pré-Executividade (fls. 268/284), inicialmente, 

postulando pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Fez uma 

síntese dos fatos, afirmando que entre 08/06/2009 até 13/03/2017, ficaram 

os presentes autos parados sem a manifestação do exequente/excepto e 

mesmo sendo intimado para se manifestar, permaneceu inerte. Que a 

paralização por quase 08 anos se deu por culpa e desídia do excepto.

Aduziu acerca do cabimento da exceção de pré-executividade para o 

reconhecimento da prescrição intercorrente. Enfatizou seu direito, 

asseverando sobre a prescrição intercorrente. Elucidou que o prazo 

prescricional a ser aplicado no caso é de cinco anos, ocorrendo a 

prescrição intercorrente quando da paralização do processo por tempo 

superior ao do título executivo.

 Rogou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita; pela extinção da 

execução, em face da prescrição intercorrente por desídia do 

exequente/excepto e a retirada de qualquer ônus que esteja sobre o 

imóvel objeto da penhora e arresto deste processo. Juntou documentos às 

fls. 285/294.

O exequente se manifestou sobre a exceção de pré-executividade às 

fls.297/305, fazendo uma síntese da demanda. No mérito, asseverou 

sobre a inexistência da prescrição intercorrente ante a suspensão da 

execução. Enfatizou que não se deve falar em inércia do credor quando a 

suspensão da execução sobrevém pela falta de bens do devedor. Rogou 

pela improcedência e rejeição da exceção impugnada e procedência da 

ação de execução. Juntou documento à fl.306.

Sabemos que a exceção de pré-executividade tem como objetivo 

questionar questões de ordem pública que visa nulificar a execução, como 

no caso, a alegação de prescrição intercorrente.

Inicialmente, verifica-se a impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita à 

parte executada/excipiente, considerando que a parte executada não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizado de seus 

rendimentos e/ou apresentação de sua declaração de renda, para 

aquilatar a necessidade. Ademais, pelo valor do contrato firmado pelas 

partes, conforme documentos que instruem a inicial, não há como inferir 

ser o referido pobre diante da Lei.

Compulsando os autos, verifica-se que a presente ação de execução 

adveio do Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda de 

fls.12/21, sendo capaz de aparelhar a presente ação, conforme exposto 

no artigo 206, § 5, inciso I, do Código de Processo Civil.

 De acordo com o artigo 206, § 5, inciso I, do Código de Processo Civil, a 

prescrição da dívida é de 5 (cinco) anos, vejamos:

“Art. 206. Prescreve:

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento 

público ou particular;”

Ainda, o art. 202 do CC deve ser interpretada com o art. 240 do NCPC, em 

que o despacho citatório interrompe o fluxo prescricional à data de 

propositura da execução desde que seja promovida (a citação) dentro dos 

prazos previstos no artigo processual.

Verifica-se que o despacho de citação se deu em 23/08/1999 e a parte 

executada/excipiente foi citada por edital à fl.63 e 66/70 em 30/11/1999.

Observa-se que em 17/09/2001, foi determinado à fl.113 a remessa dos 

autos ao arquivo, em face da não manifestação do autor no prazo; o autor 

requereu o desarquivamento dos autos para vistas em 10/10/2003 

(fl.116), sendo certificado à fl.120 que o autor retirou os autos em carga, 

sem qualquer manifestação. Foi determinado a remessa dos autos ao 

arquivo à fl.121, em 16/01/2004.

 A parte requerida postulou pelo desarquivamento do feito à fl.122 em 

21/05/2004 e foi determinado o retorno ao arquivo à fl.130, em 08/10/2004, 

em face da falta de manifestação nos autos. O autor requereu o 

desarquivamento dos autos à fl.131 em 07/03/2005.

 Foi realizada penhora e tentativa de hasta pública, não consolidando a 

venda judicial e mais uma vez o autor deixou de dar impulso processual 

conforme certidão de fl.167. Razão pela qual, foi determinada a remessa 

dos autos ao arquivo em 15/06/2009, até manifestação do interessado, 

nos termos da decisão de fl.168, em face da não manifestação da parte 

credora.

À fl.169, em 01/10/2010, as partes foram intimadas para se manifestarem 

sobre desarquivamento do feito. À fl.170 foi certificado que não houve 

manifestação sobre o desarquivamento em 19/02/2011. O autor requereu 

o desarquivamento do feito em 15/04/2014 à fl.171. À fl.178 foi certificado 

que o autor não manifestou sobre o desarquivamento do feito, em 

13/01/2015.

 O autor requereu novamente o desarquivamento do feito em 20/02/2017 à 

fl.179 e após, postulou por nova penhora, sendo o pedido indeferido 

diante da penhora já formalizada nos autos(fl.203).

Mais uma vez, foi determinada a remessa dos autos ao arquivo, diante da 

inércia do autor à fl. 209. Foi determinada nova avaliação do bem para 

venda judicial à fl.222, diante do decurso de prazo da primeira. Na fase de 

intimação da nova avaliação, a parte requerida ingressou com a presente 

Exceção buscando o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Assim, conforme relato acima pode se constatar que o processo não foi 

enviado várias vezes ao arquivo por falta de bens penhoráveis, como 

quer fazer crer o autor. Até porque, o título executado possui garantia 

própria.
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Entretanto, a penhora foi consolidada em 19.05.2000(fl.71) e apesar das 

idas e vindas do feito ao arquivo, o prazo maior que ficou sem 

manifestação do autor foi o período de 19/02/2011 a 26/07/14 

(fls.169/170), o qual não extrapola o período de cinco anos previsto em 

Lei.

Portanto, não há que se falar em prescrição intercorrente, em face da 

inexistência de paralização ininterrupta de cincos anos, que prevê a 

prescrição do título.

Para impor tal penalidade deveria o autor ficar inerte ininterruptamente pelo 

prazo de cinco anos, o que não ocorreu no caso em tela, prejudicada a 

alegação da parte requerida.

 Diante do exposto, não acolho a Exceção de pré-executividade, por falta 

de amparo legal.

Intime-se o avaliador para manifestar sobre impugnação de fls.260/261. 

Após, digam as partes e conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 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

 Certifico e dou fé que por ordem verbal da MM Juíza Dra Rita Soraya 

Tolentino de Barros, faço expedir intimação para o requerido indicar 

número de conta para a expedição de alvará como determinado nos autos, 

no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000594-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PHANY PET SHOP - COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS EIRELI - 

EPP (EXECUTADO)

DAPHANE DA CRUZ E SILVA (EXECUTADO)

MARIA DIAS DE MORAES E CRUZ (EXECUTADO)

ERALDO DA CRUZ E SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a suspensão até cumprimento do acordo. Após, 

diga-se. Oficie-se como constante do acordo. Cumpra-se. Cuiabá, 

10.07.18

Decisão 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):

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. o valor do débito constante da sentença é o mesmo 

postulado na inicial, não havendo razão para retificação. Assim, 

cumpra-se a referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10.07.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016897-53.2018.8.11.0041

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:

RAFAEL GERONDI FERNANDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR OAB - MT0007167A (ADVOGADO)

IVAN LEITE DA CRUZ OAB - MT11786/O-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face aos depósitos realizados pela parte requerida, 

suspendo a liminar concedida, devendo proceder a restituição do bem, 

caso a liminar tenha sido efetivada. Após, diga o autor e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10.07.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020322-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTERSON OSVINO RECH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Proceda-se o cancelamento da última certidão, que não 

corresponde ao feito. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento 

da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número único do 

processo. Em caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em 

quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se, não havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, 

cumpra-se determinação abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar 

demonstrado o débito do requerido e sua inadimplência, pois apesar de 

notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, 

autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, devendo ser 

confirmada ou não por sentença, não podendo o bem ser remetido a outro 

Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação de mora, sob 

pena de bloqueio on line do valor do bem. Expeça-se o necessário, 

depositando em mãos do autor o bem apreendido. Faculto ao meirinho o 

arrombamento e reforço policial, se necessário e as faculdades do artigo 

212 e seus parágrafos do CPC. NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O 

MEIRINHO INFORMAR SE O REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência 

ao Requerido, que no prazo de cinco dias, depois de efetivada a liminar, 

poderá purgar a mora pela integralidade da dívida atualizada, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre de ônus. (artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em 

que, arbitro os honorários advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o 

débito, devendo ainda, recolher custas e despesas processuais. Cite-se 

também o Requerido, para apresentar resposta, no prazo de quinze dias 

da execução da liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve 

ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 

2º da referida Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10.07.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020242-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA BRANDAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10.07.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029183-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA HENRIQUE ALVES NAZARIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT0015488A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da anuência da parte autora com o depósito realizado 

nos autos, tenho por cumprida a obrigação, nada mais havendo que as 

partes reclamarem. Expeça-se alvará e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10.07.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014599-88.2018.8.11.0041

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:

SELMA GODOY MACHADO GNASPINI (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, 10.07.18

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1018690-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - RO0002540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Proceda-se a restituição do valor depositado nos autos ao 

depositante. Homologo o acordo apresentado pelas partes para surtir 

seus efeitos legais. Considerando que as partes fizeram composição 

amigável, tenho por cumprida a obrigação, nada mais havendo que 

reclamar. Cumpra-se acordo e arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10.07.18

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018012-46.2017.8.11.0041

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:

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (RÉU)

TRIADE ATACADO E VAREJO LTDA - ME (RÉU)

ALCERI CLAUDINO DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificado nos autos, ingressou 

com a presente Ação Monitória, visando o recebimento de valor 

consignado na inicial. Roga pela procedência da ação, para ser convertido 

o mandado inicial em execução. Instruiu seu pedido com documentos 

acostados na inicial. Regularmente citada a parte requerida por edital, 

deixou transcorrer o prazo assinalado sem apresentar defesa, conforme 

certificado nos autos. Razão pela qual lhe foi nomeado Curador Especial 

que apresentou defesa por negativa geral. Vieram-me conclusos os 

autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a 

presente de Ação Monitória, visando o recebimento de valor consignado 

na inicial. Roga pela procedência da ação, para ser convertido o mandado 

inicial em execução. O processo encontra-se maduro para receber 

decisão, dispensando produção de outras provas, cabendo julgamento 

antecipado na lide, nos termos do artigo 355-I c.c. artigos 700 e seguintes 

do Código de Processo Civil. Não resta dúvida que na presente ação está 

se discutindo o direito do autor em receber a importância consignada na 

inicial, admitindo que a dívida não se tem título líquido e certo, para 

propositura da execução. Razão pela qual, veio garantir seu direito 

através da presente Ação Monitória. Diante do exposto e considerando o 

que mais dos autos consta Julgo por Resolução de Mérito a ação, em 

todos seus termos, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigos 

700 e seguintes do Código de Processo Civil, Constituo de pleno direito em 

título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de 

Execução, tendo a dívida no valor de R$ 243.117.61(duzentos e quarenta 

e três mil, cento e dezesete reais e sessenta e um centavos), 

devidamente atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados 

pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, 

Capítulos II e IV do CPC. Condeno a parte requerida nas custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que arbitro 

em 10%(dez por cento) do débito, a contar do ajuizamento da ação. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo. 

Após, intime-se a parte requerida para pagar a condenação no prazo de 

quinze dias, sob pena de aplicação de multa de dez por cento e expedição 

de mandado de execução e avaliação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 

10.07.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033556-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE NATACIO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Banco Bradesco Financiamentos S/A, devidamente qualificado 

nos autos, ingressou com a presente Ação de Busca e Apreensão com 

Pedido Liminar contra Andre Natacio de Souza, objetivando a concessão 

de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em 

definitivo a medida no final, em face da alienação fiduciária proveniente de 

um contrato firmado entre as partes de nº 0101666061. Alegou que o 

requerido tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento da 

prestação com vencimento em 06/06/2017, requerendo a concessão de 

liminar para ao final torná-la em definitivo, com procedência da ação. 

Instruiu seu pedido com documentos de id. 10525160/10535864. A liminar 

foi concedida (id. 10561262), sendo parcialmente cumprida no id. 

11137356, efetivando a citação por edital id. 12016673/12016680. 

Decorrido o prazo, a parte requerida não apresentou resposta conforme 

certidão de id. 12857901, razão pela qual, foi-lhe decretado a revelia e 

nomeando-lhe Curador Especial (id. 12861519). O requerido apresentou 

contestação id. 13526088, no qual elucidou sobre a curadoria especial e a 

possibilidade de contestação por negativa geral, uma vez que não foi 

vislumbrada nulidade e nem irregularidade processual. Rogou pela 

improcedência da ação. Juntou documentos de id. 13526118/13526112. 

Em seguida, o requerente apresentou réplica a contestação, ratificando os 

termos da inicial. Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o 

Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se Ação de Busca e Apreensão 

com Pedido Liminar contra Andre Natacio de Souza, objetivando a 

concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, 

tornando em definitivo a medida no final, em face da alienação fiduciária 

proveniente de um contrato firmado entre as partes de nº 0101666061. 

Por seu turno, o requerido apresentou contestação por negativa geral. 

Considerando que a matéria tratada nos presentes é de direito e de cunho 

documental e este encontra nos autos, dispensando provas em audiência 

ou pericial, passo ao julgamento do feito, por estar maduro para receber 

decisão, nos termos do artigo 355-I do Novo Código de Processo Civil. As 

partes firmaram o contrato de financiamento de id. 1872028, ofertando ao 

requerido em alienação fiduciária o veículo especificado na inicial. 

Analisando o contrato firmado pelas partes, verifica-se que não existe 

nenhum dispositivo de difícil entendimento, as regras ali constantes são 

claras, não trazendo dúvidas com relação ao seu conteúdo. Denota-se, 

que a requerida está inadimplente por deixar de efetuar o pagamento a 

partir da prestação desde junho de 2017, assim resta caracterizando sua 

total inadimplência. Fato inconteste. É patente, a 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 – Súmula 297. A 

alienação fiduciária, no campo do direito material, estabelece que a 

alienação fiduciária constitui uma garantia real “sui generis” vez que não 

exerce sobre coisa alheia, mas sobre coisa própria. O financiado, ou 

devedor fiduciante, dá em alienação fiduciária um determinado bem, 

ficando o devedor com a posse direta, na qualidade de depositário do 

bem. Deste modo, no momento que o devedor fiduciante não liquida o 

débito, cabe ao credor fiduciário, acioná-lo, para recebimento do bem, 

considerando que passa a ser o proprietário do mesmo. Assim, devida é 

aplicação do vencimento antecipado do contrato, em caso de 

inadimplência e não estamos aqui falando em pagamento antecipado da 

dívida, quando é conferida a aplicação de descontos. No caso trata de 

penalidade por ficar em mora com o pagamento das parcelas contratadas. 

Apenas o fato de o contrato ser de adesão não implica que seja abusiva, 

e não significa que o consentimento para sua formação seja viciado. O 

autor conhecida o valor total da obrigação desde o início do contrato. A 

boa-fé contratual não serve apenas para proteção do consumidor, mas 

também é instrumento de compatibilização do desenvolvimento econômico. 

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo com 

Resolução de Mérito e ACOLHO o pedido inicial, com fundamento no que 

dispõe o artigo 487–I do Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 

911/69, consolidando nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja 

apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar 

a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado. Oficie-se ao Detran 

comunicando que o autor está autorizado à transferência a terceiros que 

indicar e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos. Condeno a 

parte requerida nas custas e despesas processuais, como nos 

honorários advocatícios que fixo em dez por cento da causa, atualizados 

a partir do ajuizamento da ação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 10.07.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004956-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para no prazo de 05 dias depositar diligência 

do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008962-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA MARIA EUBANK CRAVEIRO COSTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o 

pagamento das custas e taxas judiciais. Ademais, procedo a intimação 

para depósito da diligência do Oficial de Justiça no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011722-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS LEANDRO SILVA GONCALVES (EXECUTADO)

ACENATE BANAGOURO DE CARVALHO GONCALVES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para no prazo de 05 dias sobre a depositar a 

diligência do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011961-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVINO FERRAZ DOS SANTOS FILHO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para no prazo de 05 dias depositar a diligêcia 

do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011731-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO CUIABANO (EXECUTADO)

EMANUELLE MOURA CUIABANO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para no prazo de 05 dias depositar diligência 

do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023249-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE SOUSA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Expedido 

por ordem do(a) MM. JOSE ARIMATEA NEVES COSTA Dados do 

processo: Processo: 1023249-95.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 

16.784,19; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181); 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ITAU UNIBANCO S/A Parte Ré: REQUERIDO: MARIA JOSE SOUSA DA 

SILVA PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA JUNTAR 

COMPROVANTE DE DILIGÊNCIA , MENCIONADA NA PETIÇÃO ID 13558560, 

MAS NÃO A ACOMPANHOU . CUIABÁ, 10 de julho de 2018. ANGELICA 

CRISTINA TEIXEIRA QUEIROZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017709-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUDIMAR BIFFI (EXECUTADO)

TRADICAO INDUSTRIA DE CEREAIS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para no prazo de 05 dias depositar diligência 

do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002334-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA REGINA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

OSMANA RODRIGUES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

MIMOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para no prazo de 15 dias depositar diligência 

do Oficial de Justiça.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024107-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATHIA TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

VERA LUCIA DE MATHIAS (EXECUTADO)

CINTIA LIANE FRANCISCON DE MATHIA (EXECUTADO)

LUIZ VANDERLEI DE MATHIA (EXECUTADO)

MARCELO DE MATHIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1024107-29.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO SA EXECUTADO: MATHIA TRANSPORTES LTDA - ME, 

MARCELO DE MATHIA, CINTIA LIANE FRANCISCON DE MATHIA, LUIZ 

VANDERLEI DE MATHIA, VERA LUCIA DE MATHIAS Vistos. Diante do 

pedido do Exequente (ID. 4721262), não formalizada a tringularização 

processual e sem prejuízo às partes, remetam-se os autos ao Juízo 

competente, Comarca de Água Boa-MT. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá 

(MT), 17 de maio de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001574-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN NADAF GUSMÃO OAB - MT0016284A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OPE METALURGICA EIRELI - EPP (REQUERIDO)

OPE - CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1001574-42.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: OPE - CONSTRUCOES LTDA, OPE 

METALURGICA EIRELI - EPP Vistos. Nada mais requerendo o Autor, 

cumpra-se o comando judicial ID. 4682875 e remetam-se os autos ao Juízo 

originário. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cuiabá/MT, 15 de agosto de 

2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017552-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DA SILVA BALOSIO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO 

Considerando que a publicação anterior não constou o advogado da parte 

exequente, renovo a intimação da parte autora, para que no prazo de 5 

(cinco) dias promova o pagamento da diligência do Oficial de Justiça. 

CUIABÁ, 10 de julho de 2018. ANGELICA CRISTINA TEIXEIRA QUEIROZ 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023804-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KHRYSTOPHER MIGUEL DA SILVA GALDINO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1023804-15.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: KHRYSTOPHER 

MIGUEL DA SILVA GALDINO Vistos. Intimada a Autora a emendar a inicial 

para trazer aos autos comprovante válido de notificação do Devedor nos 

termos do despacho (ID. 4583018), esta limitou-se a postular pela 

prorrogação do prazo para cumprimento da determinação por três vezes 

(ID. 4656873, 4708997 e 6109757), apesar da advertência do 

indeferimento da petição inicial caso não atendido o despacho. A Súmula 

72 do Superior Tribunal de Justiça dispõe, que "A comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". Daí 

porque, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, não basta que o devedor esteja em mora, mas 

sua prova com a notificação feita por carta registrada e com aviso de 

recebimento. Ou seja, embora haja cláusula resolutiva expressa, para que 

se configure inadimplemento absoluto a ensejar a medida de apreensão, 

tem-se como imprescindível a prévia notificação para que os efeitos da 

resolução se operem. Nesse sentido, a C. Corte já deixou assentado que: 

"Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte a mora deverá ser 

comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de 

Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor, desde 

que, neste último caso, reste comprovado que o devedor encontra-se em 

lugar incerto, o que não ocorreu no presente caso. Não comprovada a 

mora, é imperiosa a extinção da ação de busca e apreensão." (EDcl no 

AgRg no Ag 1125417/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso, 3ª Turma, J. 

14/03/2011). No presente caso, o Autor instruiu a inicial com comprovante 

de notificação do Devedor, contudo, malsucedido, pois, foi devolvida a 

correspondência com a informação “endereço insuficiente” (ID. 4656879) 

e tampouco fora promovida sua notificação por protesto de título. De tal 

modo, não tendo a instituição financeira demonstrado que notificou a parte 

requerida não se há falar em comprovação da mora e por esta razão, 

diante do não preenchimento do requisito indispensável à propositura da 

ação de busca e apreensão, ou seja, a comprovação da mora, falta 

requisito de admissibilidade do pedido, sendo de rigor o indeferimento da 

inicial. O feito, assim, deve ser extinto sem julgamento de mérito, em razão 

da falta de interesse de agir, assim sendo, julgo extinto o presente 

processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, I, 

c/c art. 321, Parágrafo Único, ambos do CPC, eis que indefiro a petição 

inicial. Custas remanescentes pelo Autor. Certifique-se o transito em 

julgado oportunamente, e arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 24 de maio de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 17993 Nr: 2900-16.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVY RODRIGUES DO PRADO, ADEMAR 

RODRIGUES PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6.171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CARLOS 

MARCHETTI - OAB:5.051/MT, LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA 

- OAB:4493/MT, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:OAB/MT 3.009

 Vistos.

Processo pendente de providências pela Secretaria, que deve cumprir 

integralmente a determinação de fl. 159.

Trata-se de execução de quantia certa promovida por FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG 

BRASIL MULTICARTEIRA em face de LEVY RODRIGUES DO PRADO e 

ADEMAR RODRIGUES PRADO, na qual, após penhora online, comparecem 

aos autos os respectivos Devedores, alegando que os valores 

contristados as fls. 161 são impenhoráveis, em suma, diante da sua 

natureza salarial (fls.165/177 e 179/209).

Intimado, o Exequente manifestou-se opondo-se às alegações dos 

Executados (fls. 210/212).

Pois bem.

À hipótese aplica-se a disposição do art. 833, IV, do CPC , de forma que 

mostra inadmissível a penhora de valores depositados em conta corrente 

destinada ao recebimento de salario dos devedores, quando a dívida não 

for de natureza alimentar.

Neste caso, os Executados demonstraram mediante prova cabal, que a 

integralidade dos valores constritos são destinados ao seu sustento e de 

sua família – vide extratos anexados as petições (fls. 174/175 e 194/202), 

e que ambas as contas corrente em questão são utilizadas para 

recebimento de proventos de salário.

Desta feita, defiro o pedido dos Executado LEVY RODRIGUES DO PRADO 

e ADEMAR RODRIGUES PRADO para revogar a medida de penhora online, 

e determinar o levantamento dos montantes bloqueados em favor destes, 

relativamente ao montante individual penhorado.

O Exequente dê prosseguimento ao feito em quinze (15) dias, sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 393864 Nr: 29357-07.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO CEZAR REY LEITÃO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - 

OAB:11547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Vistos.

Após detida analise dos autos, em especial da planilha de atualização dos 

cálculos apresentada pelo contador judicial (fls. 275-277) a qual 

HOMOLOGO, pois atende os parâmetros da sentença exequenda.

 De consequência, determino que se se EXPEÇA ALVARÁ para 

levantamento em favor do Banco dos valores consignados em juízo na 

fase de conhecimento do processo, com transferência para a conta 

bancaria indicada a fl. 280.

 Igualmente, EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento em favor do Credor 

do valor do deposito de fl. 269, com transferência para a conta bancaria 

que Ele indicar.

Em seguida, intime-se a parte Executada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pagar o débito remanescente no valor de R$1.713,03 (fl. 276v), sem 

prejuízo da efetivação de penhora de valor online.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 99535 Nr: 14023-74.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECREMAT - CENTRAL DAS COOP. DE CRÉD.DOS 

ESTADO DE MT. E MS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDCUIA-COOPER.DE CRÉDITO RURAL DA 

BAIXADA CUIABANA, OLETE BENEDITO VENTURA, Lázaro Soares 

Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO DE 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: mario lucio franco pedrosa - 

OAB:2879/MT

 Vistos.

Ante a informação de fl. 224, nos termos do art. 845, §1º do CPC, 

LAVRE-SE o TERMO DA PENHORA dos bens imóveis indicados à penhora 

pelo Credor às fls. 231-235 nas matriculas de n°. 5575 e 2309, com 

registro no Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste/MT.

Acerca da formalização da penhora intimem-se os Executados na pessoa 

do advogado constituído ou pessoalmente, se for o caso (art. 841, §§1º e 

2º, do CPC), bem como os cônjuges se casados forem (art. 842, do CPC).

O Credor providencie a averbação da aludida penhora junto ao respectivo 

cartório de registro de imóveis (art. 844, do CPC).

Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 153846 Nr: 2366-82.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANORTE BANCO NACIONAL DO NORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS MACULAN SODRÉ, NATALINO 

ANTUNES DE SOUZA, ROBERTO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO JOSÉ FERREIRA - 

UNIC - OAB:3.574/MT

 Vistos.

Nos termos do art. 879, II e 881, § 1º, do CPC defiro o pedido de fl. 159, 

pelo que determino que se encaminhem os documentos necessários para 

alienação judicial do bem imóvel penhorado nestes autos (art. 1º, II, da 

Portaria n. 12/2014/DF).

 Devendo o Gestor da CENTRAL DE PRAÇA e LEILÃO cumprir o que 

determina o art. 886 e 887, do CPC para a realização de hastas públicas.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 393298 Nr: 28846-09.2009.811.0041

 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: JÂNIO OLIVEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ABN AMRO REAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DE AZEVEDO MIRANDA 

MENDONÇA - OAB:10457, GUILHERME AZEVEDO MIRANDA 

MENDONÇA - OAB:20683, JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA - 

OAB:10.064/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7.297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos.

Ante a informação de fl. 515 remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1213060 Nr: 9318-08.2017.811.0041

 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: ELEINE GONÇALVES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BANORTE S/A., MARINEY FATIMA 

NEVES, ADEMIR DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBHORA RENATA NUNES 

RODRIGUES - OAB:22.209/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO ajuizado em face o processo 

Executivo - cod. 25151 (apenso), no qual o exequente anunciou a 

desistência da constrição que recaiu sobre o veículo placas KAE6223 

objeto destes embargos de terceiro.

Em virtude disto, a extinção do presente feito é medida que se impõe 

frente a perda do objeto destes embargos.

 Diante disso, nos termos do art. 485, VI, do CPC, JULGO EXTINTO O 

FEITO.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios vez que não houve contraditório 

e isentas das custas processuais já que a embargante foi beneficiada 

com a justiça gratuita (fls. 76-80).

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitada em julgado desapense e ARQUIVEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 25151 Nr: 3898-86.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANORTE S/A., marco antonio miranda souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINEY FÁTIMA NEVES, ADEMIR DE 

ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT, marco antonio miranda 

sousa - OAB:10296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em dez (10) dias o Credor dê prosseguimento ao feito, postulando o de 

direito à satisfação do débito.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 8636 Nr: 2122-17.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZULLI VIAGENS E TURISMO LTDA, LUZIA 

LEONILDE LESSE ZULLI, LUZIA LEONILDE LESSE ZULLI, IZIDORO ZULLI, 

JOSEPHA COLLI ZULLI, ÊNIO ZULLI, CÉLIA REGINA ALVES ZULLI, 

RUBENS ZULLI, TEREZINHA GUILHERME ZULLI, MARIA GONCALVES 

ZULLI, NICOLA CASSANI ZULLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT, DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4.729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A

 Vistos.

O Credor apresente em dez (10) dias a cópia atualizada do imóvel indicado 

a penhora

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 355740 Nr: 26212-74.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIO CESAR LENTCH PAWLINA, KARINA 

ARAUJO FERREIRA, FABIO MARGATO SALAZAR

 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: JENNYFER MORAES DE LIMA - 

OAB:22.767-O, MAYRA MORAES DE LIMA - OAB:5943/MT

 Vistos.

O procedimento de conversão do arresto em penhora já foi efetivado, 

como se observa do despacho de fl. 56.

 Sobre a conversão do arresto em penhora certifique a Secretaria se 

houve a intimação dos Executados, caso negativo intime-os, atentando-se 

que apenas o co-executado Fabio Margato Salazar possui advogado 

constituído nos autos, a intimação dos demais devedores deve acontecer 

via edital.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 966499 Nr: 7604-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES, EDILSON LIMA 

FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUE ELLEN BALDAIA 

SAMPAIO - OAB:11366/MT

 Vistos.

Ante a informação do Credor acerca da incorporação do banco, assinalo 

prazo de cinco (5) dias para que o executado BANCO SANTANDER 

BRASIL S/A., indique nos autos o atual numero de CNPJ da instituição 

bancária, a fim de regularizar dos dados cadastrais do polo passivo, sob 

pena de bloqueio de valor no CNPJ indicado pelo Credor.
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 Decorrido o prazo assinalado com ou sem manifestação, certifique-se e 

retornem conclusos para deliberação.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 135788 Nr: 20654-97.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES, MAURO BASTIAN 

FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, ROSALVO PINTO BRANDÃO - OAB:2255-B/MT, SUE 

ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT, TASSIANA ABUD CHAUD 

- OAB:9377/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUE ELLEN BALDAIA 

SAMPAIO - OAB:11366/MT

 Vistos.

Intime-se o Executado BANCO SANTANDER BRASIL S/A, na pessoa do 

Advogado constituído para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente aos honorários de sucumbência no valor de 

R$3.177,36 indicado na fls. 2103, bem como o valor do débito principal na 

quantia de R$321.923,96 indicado a fl. 2113, 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 efetivação de penhora.

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.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 914804 Nr: 40038-60.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURENIZA FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Vistos.

Trata-se de ação de Busca e Apreensão convertida em Execução de 

Titulo (fl. 66).

 Se tempestiva a manifestação apresentada às fls. 85-89, recebo como 

Embargos a Execução vez que se trata de matéria de defesa admissível 

para discussão somente por intermédio de embargos.

 Certifique a Secretaria adotando as medidas pertinentes aos embargos à 

execução, caso tempestivo.

 Se intempestivo, intime-se a Devedora Aureniza Ferreira dos Santos para 

manifestar nos autos, no prazo de dez (10) dias sobre a contraproposta 

para transação da obrigação apresentada pelo banco a fl. 94.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 449167 Nr: 22301-83.2010.811.0041

 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: RUY OLIVEIRA AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DONIZETE RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:8655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13.604-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIA DONIZETE 

RODRIGUES DE SOUZA, para devolução dos autos nº 

22301-83.2010.811.0041, Protocolo 449167, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100605 Nr: 14559-85.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECREMAT - CENTRAL DAS COOP. DE CRÉD.DOS 

ESTADO DE MT. E MS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON GALLI, DIRCEU CARLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:6853/MT, EDE MARCOS DENIZ - OAB:6.808/MT, MÁRIO LÚCIO 

FRANCO PEDROSA - OAB:5.746/MT, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA 

- OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROBERTO 

CAVALCANTI BATISTA, para devolução dos autos nº 

14559-85.2002.811.0041, Protocolo 100605, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 234015 Nr: 3253-80.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANCK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO SUPERMERCADO REAL LTDA, 

RODRIGO SÉRGIO KULEVICZ, RICARDO JOSÉ KULEVICZ, THEREZINHA 

SOBRAL KULEVICZ, ROSANE APARECIDA KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INÁCIO PIRES GODINHO - 

OAB:10068-MT, STELLA HAIDAR ARBID - OAB:10.931/MT

 Vistos.

Defiro o pedido do credor e determino nova tentativa 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$542.697,43 (planilha – fl. 322).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 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).

 Consigno que restando infrutífera a medida constritiva, deve o credor 

indicar bens que satisfaça a execução, em cinco (5) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito por inexistência de bens penhoráveis.

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 881130 Nr: 17490-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. L. PROMOTORA DE CREDITOS LTDA, JOSELI 

FELIX DE LIMA TORRES, YURI WARLEN DE LIMA TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA WICHOSKI - 

OAB:65.216, JULIANA GARCIA RIGOLIN - OAB:18.067 MT, LOUISE 

RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT, MARIA AMÉLIA C. 

MASTROROSA VIANNA - OAB:16.555-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 
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OAB:DEF. PUBLICA

 DESPACHO

Vistos.

Ante o teor da petição de fls. 155, em que o Executado alega a 

impossibilidade de pagamento diante do valor exorbitante apresentado pela 

parte contrária, intime-se o Exequente para manifestar-se em quinze (15) 

dias acerca do alegado requerendo o que entender de direito.

 Cumpra-se.

 Cuiabá (MT), 04 de julho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 879950 Nr: 16733-47.2014.811.0041

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAHUM COMÉRCIO TRANSPORTE E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455/MT

 DESPACHO

 Vistos.

 Tendo em vista que o feito se arrasta há anos sem a satisfação do 

almejado pelo Autor, saliento que a fim de evitarmos a delonga e 

eternização de demandas dessa natureza, alvitro o Autor acerca do art. 

4º, da Lei de Busca e Apreensão para adequar-se ao rito processual 

implementado pela Lei 13.043/14, que faculta ao Credor postular a 

conversão da presente ação em execução de título extrajudicial diante 

destas eventuais circunstâncias.

 Sendo assim, intime-se o Autor a se manifestar quanto ao interesse na 

conversão da ação, ressaltando que caso haja interesse deverá trazer 

aos autos o quantum debeatur atualizado em quinze (15) dias, vindo então 

concluso para deliberação sobre o levantamento do valor depositado nos 

autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 04 de julho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 909012 Nr: 36156-90.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - OAB: 

5.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:1807-A MT

 DESPACHO

Vistos.

Ante o teor das petições de fls. 162/173 e 176/177, intime-se o Exequente 

para manifestar-se em quinze (15) dias acerca do alegado requerendo o 

que entender de direito.

 Cumpra-se.

 Cuiabá (MT), 04 de julho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1094031 Nr: 7941-36.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE SILVA BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17154/O, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:12.406-A OAB/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Nos termos do art. 4º, do Decreto Lei 911/1969, não havendo ato citatório 

nos autos, e ainda, reputando o contrato objeto da ação como título 

executivo, diante da não localização do Devedor ou do veículo sob 

garantida fiduciária, defiro o pedido do Credor para determinar que o 

presente feito seja processado como Execução.

 A Secretaria promova a CONVERSÃO DO FEITO, anotando-se seu 

processamento como processo executivo na capa dos autos e no Sistema 

Apolo.

 EXPEÇA-SE mandado executivo, citando-se a parte Executada para 

efetuar o pagamento apontado pelo Exequente em três (03) dias, a contar 

da citação, sob pena de penhora (CPC, art. 829).

 Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do CPC.

Inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255, do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça.

O Exequente fica desde já intimado a promover o recolhimento da guia de 

diligencia do oficial de justiça em cinco (05) dias, sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 04 de julho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 814279 Nr: 20753-18.2013.811.0041

 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: ANDERSON HENRIQUE DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO 

S/CLTDA, DISAL ADMINISTRAÇÃO DE CONSORCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GONÇALO DA SILVA - 

OAB:4265/MT, THAIS GALINDO DA SILVA - OAB:OAB/MT 13148

 DECISÃO

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença promovida por ANDERSON HENRIQUE 

DE MOURA em face de DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA 

(fls. 155/158).

Nos termos do art. 513, caput, do CPC/2015, tratando-se de pedido de 

cumprimento de sentença de valor líquido, sendo assim determino que se 

intime os Executados na pessoa do Advogado constituído nos autos ou 

pessoalmente na ausência deste para que efetue o pagamento do 

montante apontado às fls.157/158, 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 agora se trata de cumprimento de sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 4 de julho de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1291377 Nr: 5343-41.2018.811.0041

 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: JOICE COMPER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO LEMOS DOS 

SANTOS - OAB:3.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, vislumbra-se com precisão quase que cirúrgica a possibilidade 

jurídica e fática para concessão da Tutela Antecipatória, de modo que, nos 
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exatos termos do art. 273, § 7º, do CPC, CONCEDO A TUTELA 

ANTECIPADA pleiteada pelo Autor para determinar a imediata exclusão de 

seu nome do cadastro de inadimplentes dos órgão de proteção ao crédito 

(SPC e SERASA), com multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o 

caso de descumprimento desta decisão.Oficie-se ao SPC e SERASA 

requisitando-se a imediata exclusão, o que deve ser providenciado 

também pelo Banco Réu, sob pena de incidir na astreinte ora 

cominada.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá (MT), 04 de julho de 2018JOSÉ 

ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 711607 Nr: 4666-55.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMO DANIEL GIACOMOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA ITAULEASING DE ARREND. MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN W. DA COSTA 

OLIVEIRA - OAB:13.953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071-A/MT

 DECISÃO

 Vistos.

Considerando-se que o Banco Requerido tem feito “ouvidos de mercador” 

ao cumprimento da decisão de fl. 306, PARA RESTITUIÇÃO DOS 

VALORES A CONTA ÚNICA, nos termos do art. 537, I, § 4º, do CPC, 

fixo-lhe desde logo multa diária em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem 

limitação nessa astreinte, que incidirá enquanto não for integralmente 

cumprida a decisão pelo Banco.

Registre-se que o valor de astreinte acumulada que porventura exceder a 

R$ 50.000,00 será oportunamente e fundamentadamente destinado ao 

Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, para que a tese do 

enriquecimento ilícito não venha a beneficiar o infrator e praticante do ato 

atentatório à dignidade da Justiça.

 Intimem-se.

 Cuiabá/MT, 04 de julho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 791483 Nr: 45560-39.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GORGE MATEUS LAVIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Nos termos do art. 4º, do Decreto Lei 911/1969, não havendo ato citatório 

nos autos, e ainda, reputando o contrato objeto da ação como título 

executivo, diante da não localização do Devedor ou do veículo sob 

garantida fiduciária, defiro o pedido do Credor para determinar que o 

presente feito seja processado como Execução.

 A Secretaria promova a CONVERSÃO DO FEITO, anotando-se seu 

processamento como processo executivo na capa dos autos e no Sistema 

Apolo.

 EXPEÇA-SE mandado executivo, citando-se a parte Executada para 

efetuar o pagamento apontado pelo Exequente em três (03) dias, a contar 

da citação, sob pena de penhora (CPC, art. 829).

 Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do CPC.

Incluam-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), 04 de julho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 233667 Nr: 2913-39.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRENOMAT - DREN. IRRIGAÇÃO MATO 

GROSSO LTDA, LUIZ VIEIRO TREVISAN, EVANDRO VIEIRO TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Nos termos do art. 4º, do Decreto Lei 911/1969, não havendo ato citatório 

nos autos, e ainda, reputando o contrato objeto da ação como título 

executivo, diante da não localização do Devedor ou do veículo sob 

garantida fiduciária, defiro o pedido do Credor para determinar que o 

presente feito seja processado como Execução.

 A Secretaria promova a CONVERSÃO DO FEITO, anotando-se seu 

processamento como processo executivo na capa dos autos e no Sistema 

Apolo.

 EXPEÇA-SE mandado executivo, citando-se a parte Executada para 

efetuar o pagamento apontado pelo Exequente em três (03) dias, a contar 

da citação, sob pena de penhora (CPC, art. 829).

 Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do CPC.

Incluam-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), 04 de julho de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 790571 Nr: 44620-74.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEREIRA E MIRANDA LTDA, ANA LUZINETE DE 

MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 DESPACHO

Vistos.

Com o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos (fl. 174), deve 

o Credor adequar o pedido de fl. 168/173, nos termos do art. 536 e ss. do 

CPC, em quinze (15) dias.

Intime-se.

Cuiabá (MT), 4 de julho de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 966616 Nr: 7663-69.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIRGINIA RAQUEL TAVEIRA E SILVA, MAURO MENDES 

FERREIRA, BIMETAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:10.613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 DECISÃO

Vistos.
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Trata-se de Execução de Sentença promovida por LEONARDO DA SILVA 

CRUZ, MAURO MENDES FERREIRA e Outros em face de BANCO DO 

BRASIL S.A (fls. 950/953).

Nos termos do art. 513, caput, do CPC/2015, tratando-se de pedido de 

cumprimento de sentença de valor líquido, sendo assim determino que se 

intime os Executados na pessoa do Advogado constituído nos autos ou 

pessoalmente na ausência deste para que efetue o pagamento do 

montante apontado a fl. 953, 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 agora se trata de cumprimento de sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 4 de julho de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1072608 Nr: 56440-85.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DE ALMEIDA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5222/MT

 DECISÃO

Vistos.

 Trata-se de Execução de Sentença promovida por RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA em face de BANCO BRADESCO S.A (fls. 272/277).

Nos termos do art. 513, caput, do CPC/2015, tratando-se de pedido de 

cumprimento de sentença de valor líquido, sendo assim determino que se 

intime os Executados na pessoa do Advogado constituído nos autos ou 

pessoalmente na ausência deste para que efetue o pagamento do 

montante apontado a fl. 276, 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 agora se trata de cumprimento de sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 4 de julho de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 764076 Nr: 16700-28.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDA SANTOS TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMÍLIA APARECIDA DE 

ASSUNÇÃO SILVA - OAB:13287-E / MT, LUIZ HENRIQUE SENFF - 

OAB:14.048/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

 INOPORTUNO o pedido de fls. 58/61, uma vez que a fase de cumprimento 

de sentença já foi iniciada – fl. 48.

Tendo em vista que o Executado é revel, promova-se a Secretaria sua 

intimação para cumprimento da obrigação – fl. 48 via Edital, devendo, 

inclusive, os atos subsequentes serem praticados do mesmo modo.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 04 de julho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 403079 Nr: 35223-93.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI GUEDES FERREIRA, MARÇAL YUKIO NAKATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7.900/MT, SIDNEI 

GUEDES FERREIRA - OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14.705/RS

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de autos em fase de cumprimento sentença onde se deu por 

satisfeita a obrigação mediante a penhora online realizada a fl. 189 nas 

contas do Executado.

Intimado o Executado acerca da penhora este não apresentou 

impugnação, mantendo-se silente (fl. 195).

A fl. 194 os Exequentes pugnaram pela expedição de alvará e 

consequente extinção do feito.

Pois bem.

 Considerando a satisfação integral do débito, nos termos do art. 924, II, do 

CPC extingo o presente feito.

EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento dos valores penhorados a fl. 

189, com transferência para a conta bancária indicada pelos Exequentes 

a fl. 194.

Transitado em julgado certifique-se e ARQUIVEM-SE em definitivo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 04 de julho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 892550 Nr: 24948-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZANA MENDES SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSA FERREIRA 

ZELASKI - OAB:14156/MT, JOSILEIDE GLORIA DE SOUZA E SILVA - 

OAB:22792/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 DESPACHO

Vistos.

Processo concluso pendente de providências pela Secretaria desde 

27/07/2015.

Em atendimento ao solicitado às fls. 109/111 informo que a determinação 

de fls. 41/45 encontra-se pendente de providências pela Secretaria desde 

a prolação da sentença que determinou a intimação dos órgãos SPC e 

SERASA para a exclusão definitiva do nome da Autora junto aos 

cadastros de inadimplentes, e a medida deve ser feita por meio de Ofício.

Cumpra-se a Secretaria expedindo-se o necessário.

 Cuiabá (MT), 05 de julho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 710035 Nr: 2951-75.2011.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATIVA AGENCIA DE VIAGEM E TRANSPORTE 

RECEPTIVO LTDA ME
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINO ALEIXO JUNIOR - 

OAB:16527

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 DECISÃO

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença promovida por ASSOCIAÇÃO DOS 

ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB em face de NATIVA 

AGÊNCIA DE VIAGEM E TRANSPORTE RECEPTIVO LTDA-ME (fls. 

220/243).

Nos termos do art. 513, caput, do CPC/2015, tratando-se de pedido de 

cumprimento de sentença de valor líquido, sendo assim determino que se 

intime os Executados na pessoa do Advogado constituído nos autos ou 

pessoalmente na ausência deste para que efetue o pagamento do 

montante apontado a fl. 225, 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 agora se trata de cumprimento de sentença.

No mais, a Secretaria promova-se a abertura do 2º volume dos autos, a 

partir da fl. 200, conforme determina a CNGC/MT em seu art. 337.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 5 de julho de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 379790 Nr: 16035-17.2009.811.0041

 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: LYNX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DA SILVA 

PEREIRA - OAB:11.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO JOSÉ GOMES 

JÚNIOR - OAB:8194-A

 DECISÃO

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença promovida por BERNARDO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA em face de LYNX IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA (fls. 425/443).

Nos termos do art. 513, caput, do CPC/2015, tratando-se de pedido de 

cumprimento de sentença de valor líquido, sendo assim determino que se 

intime os Executados na pessoa do Advogado constituído nos autos ou 

pessoalmente na ausência deste para que efetue o pagamento do 

montante apontado a fl. 426, 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 agora se trata de cumprimento de sentença.

No mais, a Secretaria promova-se a abertura do 3º volume dos autos, a 

partir da fl. 400, conforme determina a CNGC/MT em seu art. 337.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 5 de julho de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 807404 Nr: 13878-32.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON FLAVIO TAQUES DA SILVA, EUNICE 

IZABEL TAQUES VITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13.877/MT, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Considerando o transito em julgado da sentença que julgou extinta a 

presente execução – fl. 68 deve o Credor adequar o pedido de fls. 73/76 

nos termos do art. 536 e ss. do CPC, em quinze (15) dias.

Intime-se.

 Cuiabá (MT), 5 de julho de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 800700 Nr: 7123-89.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTOCAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

AUTOMOTIVOS LTDA, ROBERTO CARLOS MENEGANTI

 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:

 DECISÃO

Vistos.

Nos termos do art. 778, III, §§ 1º e 2º, do CPC , defiro a retificação do polo 

ativo da demanda para constar como Exequente a parte IRESOLVE 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, 

anotando-se a capa dos autos e no Sistema Apolo.

EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento dos valores bloqueados a fl.122 

com transferência para a conta bancária indicada pelo Exequente a fl. 

156.

No mais, intime-se esta a promover o regular andamento processual em 

cinco (05) dias, sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 5 de julho de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 793508 Nr: 47639-88.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO ANTONIO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO J. SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNAN ESCUDERO GUITIERREZ 

- OAB:MT 4.344-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MICHEL DE A. 

MAGALHÃES - OAB:91.045/MG

 DESPACHO

Vistos.

Considerando o transito em julgado da sentença que julgou extinta a 

presente revisão contratual – fl. 68 e que a determinação deste juízo foi 

para a liberação de eventuais valores em favor do Exequente, deve o 

Executado adequar o pedido de fls. 220/224 nos termos do art. 536 e ss. 

do CPC, em quinze (15) dias.

 Intime-se.

 Cuiabá (MT), 5 de julho de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1080266 Nr: 1620-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO FABIANO DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:6546 / MT

 DESPACHO

 Vistos.

Inoportuno o pedido de fls. 86/100, uma vez que o alvará solicitado já foi 

expedido – fl. 82.

Não havendo mais pedidos remetam-se os autos ao arquivo.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 05 de julho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 756945 Nr: 9089-24.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDENALDO DA SILVA, JUSTINO VICENTE 

GUIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO C. N. 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 10.932-E, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364

 DECISÃO

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença promovida por BANCO BRADESCO 

S.A em face de EDENALDO DA SILVA e Outro (fls. 140/142).

Nos termos do art. 513, caput, do CPC/2015, tratando-se de pedido de 

cumprimento de sentença de valor líquido, sendo assim determino que se 

intime os Executados na pessoa do Advogado constituído nos autos ou 

pessoalmente na ausência deste para que efetue o pagamento do 

montante apontado às fl. 142, 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 agora se trata de cumprimento de sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 5 de julho de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 68269 Nr: 3351-17.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - SOB 

INTERVENÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K. IWAKIRI & CIA. LTDA, TADASHI IWAKIRI, 

KAZUMI IWAKIRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SADI BONATTO - OAB:10011/PR, 

Simoni Leiser Sabo de Oliveira Pona - OAB:10.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS PINHEIRO DE 

SOUZA (PROC. ESTADO) - OAB:2478/MT

 DESPACHO

 Vistos.

Tendo em vista que a consulta de fl. 201 foi realizada em CPF adverso do 

indicado – fl. 200, passo a realizar novamente a consulta via sistema 

Renajud, pelo que, segue o demonstrativo, entretanto, sem sucesso na 

localização de bens penhoráveis.

 Sendo assim, intime-se o Exequente para indicar bens passíveis de 

penhora em cinco (05) dias, sob pena de extinção por inexistência de 

bens.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 06 de julho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 891699 Nr: 24356-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECON. E CRÉDITO MÚTUO DOS PEQ. 

EMP. MICROEMP. DA BAIXADA CUIABANA, MAURÍCIO LUCIO NANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO GONZALES DA COSTA, ADRIANA 

DA SILVA LEITE, LEANDRO GONZALES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL., MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:6618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Vistos.

O questionamento acerca da taxa de juros aplicada na atualização do 

débito é matéria de discussão em embargos à execução, procedimento 

que a própria defesa informou não haver interesse em apresentar (fl.111).

 Em dez (10) dias o Credor traga a planilha do débito atualizado, 

postulando o de direito à satisfação da obrigação.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 423964 Nr: 8208-18.2010.811.0041

 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: JOVINO MACHADO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, JOSE EDGAR DA CUNHA BUENO FILHO - 

OAB:126504-SP

 manifeste a parte requerida sobre a petição de fls. 132, no prazo de cinco 

dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 786011 Nr: 39895-42.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE PINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CASTILHA MAÑEZ - 

OAB:OAB/SP 331.167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 DESPACHO

 Vistos.

 Indefiro o pedido de fl. 154, uma vez que tal diligência cabe ao Exequente 

promover.

 No mais, intime-se o Exequente para, no prazo de dez (10) dias, requerer 

o que entender de direito, sob pena de extinção por inexistência de bens.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 04 de julho de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 811309 Nr: 17796-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): M DAL SOTTO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÕES ME, MICHELI DAL SOTTO

 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: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 DECISÃO

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença promovida por COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO 

GROSSO – SICREDI OURO VERDE/MT em face de M DAL SOTTO 

COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES ME e Outro (fls. 169/174).

Nos termos do art. 513, caput, do CPC/2015, tratando-se de pedido de 

cumprimento de sentença de valor líquido, sendo assim determino que se 

intime os Executados na pessoa do Advogado constituído nos autos ou 

pessoalmente na ausência deste para que efetue o pagamento do 

montante apontado às fls. 170-v/174, 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 agora se trata de cumprimento de sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 10 de julho de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1144282 Nr: 29290-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOICE COMPER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL NUNES ROMERO - 

OAB:16.8016/SP, SIDNEI FERRARIA - OAB:OAB/SP 253.137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUBER EDUARDO DE 

ARRUDA CAMPOS - OAB:8890/MT, LUIS FERNANDO LEMOS DOS 

SANTOS - OAB:3098/O

 DESPACHO

Vistos.

Defiro o pedido de suspensão do feito por 30 dias.

Após o decurso do referido prazo, intime-se o Exequente para, em cinco 

(05) dias, dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 10 de julho de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1087484 Nr: 4949-05.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNF ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO JOSÉ DERENUSSON DE OLIVEIRA 

BORSONARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GARCIA - OAB:OAB/SP 

210.137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Considerando as inúmeras tentativas frustradas de localização do 

Executado, como se verifica das certidões negativas acostadas aos 

autos, circunstancia que reflete na dispensa de esforços sem medida e 

recurso financeiro por parte do credor, causando a impressão que os 

devedores tentam se ocultarem furtivamente de cumprir a obrigação (art. 

813, II, do CPC).

 Diante disso, defiro o pedido do Exequente e determino o ARRESTO de 

valores online, via sistema BACENJUD, em contas dos Devedores, nos 

termos do art. 653, do CPC, para satisfação do débito no valor de 

R$39.773,75 (fls. 34/35).

 Havendo sucesso no bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Efetivado o ARRESTO, deverá ser promovida a CITAÇÃO POR EDITAL, 

contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, devendo a 

publicação acontecer exclusivamente via DJE, vez que indisponível a 

publicação de que trata o inc. II, do art. 257, do mesmo códex.

Realizada a citação por edital, o que deve estar demonstrado nos autos 

pela Secretaria, com a juntada da cópia da pagina da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis, desde já NOMEIO para atuar como 

CURADOR ESPECIAL o representante da Defensoria Publica do Estado de 

Mato Grosso (art. 72, II, do CPC).

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá (MT), 10 de julho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 711607 Nr: 4666-55.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMO DANIEL GIACOMOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA ITAULEASING DE ARREND. MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN W. DA COSTA 

OLIVEIRA - OAB:13.953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071-A/MT

 CONSIDERANDO QUE A PUBLICAÇÃO NÃO CONSTOU O PATRONO DA 

PARTE RÉ IMPULSIONO PARA NOVA PUBLICAÇÃO DECISÃO

 Vistos.

Considerando-se que o Banco Requerido tem feito “ouvidos de mercador” 

ao cumprimento da decisão de fl. 306, PARA RESTITUIÇÃO DOS 

VALORES A CONTA ÚNICA, nos termos do art. 537, I, § 4º, do CPC, 

fixo-lhe desde logo multa diária em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem 

limitação nessa astreinte, que incidirá enquanto não for integralmente 

cumprida a decisão pelo Banco.

Registre-se que o valor de astreinte acumulada que porventura exceder a 

R$ 50.000,00 será oportunamente e fundamentadamente destinado ao 

Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, para que a tese do 

enriquecimento ilícito não venha a beneficiar o infrator e praticante do ato 

atentatório à dignidade da Justiça.

 Intimem-se.

 Cuiabá/MT, 04 de julho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 832105 Nr: 37712-64.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAUSANOBRE COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA -ME, RITA SANCHES, HELENA MARIA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS, via sistema INFOJUD, pelo que, seguem os demonstrativos 

com as respostas das consultas, sobre as quais deve o Credor 

manifestar-se em quinze (15) dias, sob pena de extinção sem julgamento 

do mérito.
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 Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

No que diz respeito ao pedido do Exequente para que seja realizada 

consulta junto a ANOREG, indefiro o pleito pois a diligência pode ser 

realizada pela própria parte, bastando que entre em contato com a 

Associação e custeie as despesas da pesquisa.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1172364 Nr: 41100-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS, via sistema INFOJUD, pelo que, seguem os demonstrativos 

com as respostas das consultas, sobre as quais deve o Credor 

manifestar-se em quinze (15) dias, sob pena de extinção sem julgamento 

do mérito.

 Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 808942 Nr: 15417-33.2013.811.0041

 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: CARVÃO GRILL COMERCIO DE GENEROS 

ALIMENTICIOS- ME, RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRED. DOS MEDICOS, 

OUTROS PROF. DA SAÚDE E EMPRESÁRIO DE MT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:9943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9.247/MT

 DESPACHO

Vistos.

Nos termos do art. 524, § 2 º, do CPC , remetam-se os autos ao 

contabilista do juízo para verificação dos cálculos apresentados a fl. 343, 

no prazo máximo de trinta (30) dias.

Após, manifestem-se às partes, renovando-se então a conclusão.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 3 de julho de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 14952 Nr: 400-55.1993.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maraca Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO GOES NICOLADELLI - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUSTAVO SIQUEIRA 

LOBATO - OAB:3623/MT

 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), 3 de julho de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 954703 Nr: 2456-89.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BV FINANCEIRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER ANDRADE ZILIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Nos termos do art. 4º, do Decreto Lei 911/1969, não havendo ato citatório 

nos autos, e ainda, reputando o contrato objeto da ação como título 

executivo, diante da não localização do Devedor ou do veículo sob 

garantida fiduciária, defiro o pedido do Credor para determinar que o 

presente feito seja processado como Execução.

 A Secretaria promova a CONVERSÃO DO FEITO, anotando-se seu 

processamento como processo executivo na capa dos autos e no Sistema 

Apolo.

 EXPEÇA-SE mandado executivo, citando-se a parte Executada para 

efetuar o pagamento apontado pelo Exequente em três (03) dias, a contar 

da citação, sob pena de penhora (CPC, art. 829).

 Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do CPC.

Inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255, do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça.

O Exequente fica desde já intimado a promover o recolhimento da guia de 

diligencia do oficial de justiça em cinco (05) dias, sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 03 de julho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 348611 Nr: 18718-61.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO MATIZ SCHEIR, LISANDRE 

RACHEWSKI SCHEIR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Considerando o pedido de fl. 81, saliento que cabe ao interessado dar 

prosseguimento na Execução.

Sendo assim, intime-se o Exequente para requerer o que entender de 

direito, em cinco (05) dias, sob pena de extinção por inexistência de bens.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de julho de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 8438 Nr: 904-27.1994.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA, MARIA 

AUXILIADORA CAMPOS OLIVEIRA, OSVALDO BOTELHO DE CAMPOS, 

Elina de Almeida Campos, JOAQUIM JURANDIR PRATT MORENO, SCHEILA 

MARIA DE OLIVEIRA PREZA MORENO, CEZAR HENRIQUE PIRES, ENEIDA 
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MARIA DE OLIVEIRA PIRES, MASSA FALIDA DA V. V. CONSTRUÇÕES 

CIVIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BACELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:OAB/MT 6228

 DECISÃO

 Vistos.

Considerando a certidão do oficial de justiça a fl. 703 nos termos do 

parágrafo único o art. 870, do CPC, nomeio Avaliador Judicial CLÁUDIO 

ANTÔNIO DA VILVA, Corretor de Imóveis, CRECI nº 4.178-F, Endereço: 

Av. Governador Dante Martins de Oliveira, nº 5261 – Bairro: Planalto, 

Cuiabá-MT, CEP: 78.058-800, Fone: 65 3642 1483/ 9219-0145/ 9966-9020, 

email: claudiosilva.mt@hotmail.com, o qual cumprirá escrupulosamente seu 

encargo, independentemente de compromisso legal (art. 466, CPC) , 

observando-se os arts. 872, e ss. do CPC, e o prazo de dez (10) dias 

para elaboração da avaliação.

Notifique-se o corretor nomeado para apresentar proposta de honorários 

em cinco (05) dias, que deverão ser pagos pelo Exequente, em cinco (5) 

dias da data da notificação da proposta.

Juntado o Laudo de Avaliação, intimem-se para manifestação em quinze 

(15) dias, vindo os autos conclusos.

Intimem-se.

 Cuiabá/MT, 03 de julho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 729217 Nr: 25203-72.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOMES MONTEIRO & CIA LTDA, MARIO 

MIRANDA GOMES MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 769782 Nr: 22769-76.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOMES MONTEIRO & CIA LTDA, MARIO 

MIRANDA GOMES MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000023-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO LUIS DE LIMA (EXECUTADO)

ADELAR LUIZ DE LIMA JUNIOR (EXECUTADO)

JEF TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1000023-27.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO ITAUCARD 

S/A EXECUTADO: JEF TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME, EDUARDO 

LUIS DE LIMA, ADELAR LUIZ DE LIMA JUNIOR Vistos. O art. 835, I, do CPC 

indica o dinheiro, em espécie ou 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$234.670,17 (calculo documento ID. 5483187). Se positivo o 

bloqueio, ordeno que a quantia constrita 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). Caso resulte sem sucesso a tentativa de penhora de valores 

realizada nesta data (demonstrativo anexo), fica desde já intimado o 

Credor para em cinco (5) dias, dar prosseguimento ao feito, postulando o 

de direito. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 

de setembro de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020088-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZAYRA CARVALHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALENTINA EVANITA DE OLIVEIRA OAB - MT22331/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1020088-77.2016.8.11.0041 REQUERENTE: ZAYRA 

CARVALHO SILVA REQUERIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS Vistos. Considerando que a parte Autora foi devidamente 

intimada a recolher as custas e taxa judiciais e esta postulou pela 

desistência da ação (ID. 6855616) 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 tringularização processual. Após o transito em 

julgado, arquivem-se em definitivo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 15 de agosto de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001617-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO RODRIGUES PACHECO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1001617-76.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

SA EXECUTADO: ENIO RODRIGUES PACHECO Vistos. BANCO BRADESCO 

S/A deduziu a ação referenciada em face de ENIO RODRIGUES PACHECO, 

pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na inicial. O feito teve seu 

trâmite normal, sendo que as partes noticiaram a autocomposição dos 

litigantes (ID. 4864295), requerendo sua homologação e suspensão do 

feito. É o sucinto relato. DECIDO. Nestes termos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre as partes (ID. 

4864295), através do qual estabelecem a forma de composição da lide em 

destaque, SUSPENDENDO o andamento processual, na forma pugnada 

pelos litigantes na avença referenciada e com espeque no artigo 922, do 

CPC. Decorrido o interregno epigrafado, sem manifestação das partes, 

intime-se o Autor para manifestar seu interesse no prosseguimento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, consignando-se que sua inércia será 

interpretada como confirmação do adimplemento do avençado e redundará 

na extinção e arquivamento do processo, com tal fundamento. Custas 

processuais e honorários advocatícios, na forma do acordo em comento. 

P. I. C. Cuiabá (MT), 22 de maio de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023513-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1023513-15.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

RODOBENS S.A. REQUERIDO: CONCREMAX CONCRETO ENG E 

SANEAMENTO LTDA Vistos. BANCO RODOBENS S/A deduziu a ação 

referenciada em face de CONCREMAX CONCRETO E ENG E 

SANEAMENTO LTDA, todos qualificados, pelos fatos e fundamentos 

jurídicos aduzidos na inicial. O feito teve seu trâmite normal, sendo que as 

partes noticiam a autocomposição dos litigantes (ID. 4842440), requerendo 

sua homologação e extinção do feito. É o sucinto relato. DECIDO. Nestes 

termos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes (ID. 4842440) através do qual estabelecem a 

forma de composição da lide em destaque. Por consequência, tendo o 

acordo efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do C.P.C. Custas processuais e honorários advocatícios, na forma do 

acordo em comento. Ressalte-se que não houve nos autos qualquer 

restrição, seja via Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao crédito 

pelo Juízo, cabendo ao Credor promover a baixa de eventuais 

negativações e/ou gravame. Certifique-se o transito em julgado 

oportunamente e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. P.I.C. Cuiabá (MT), 15 de agosto de 2017 JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000946-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILI DALUZ RIBEIRO TABORDA OAB - MT0014431S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO JUSTINO MOTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1000946-53.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

TOYOTA DO BRASIL S/A REQUERIDO: ANGELO JUSTINO MOTA DOS 

SANTOS Vistos. BANCO TOYOTA DO BRASIL S;A deduziu a ação 

referenciada em face de ANGELO JUSTINO MOTA DOS SANTOS, todos 

qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na inicial. O 

feito teve seu trâmite normal, sendo que as partes noticiam a 

autocomposição dos litigantes (ID. 5046241), requerendo sua 

homologação e extinção do feito. É o sucinto relato. DECIDO. Nestes 

termos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes (ID. 5046241) através do qual estabelecem a 

forma de composição da lide em destaque. Por consequência, tendo o 

acordo efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do C.P.C. Custas processuais e honorários advocatícios, na forma do 

acordo em comento. Ressalte-se que não houve nos autos qualquer 

restrição, seja via Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao crédito 

pelo Juízo, cabendo ao Credor promover a baixa de eventuais 

negativações e/ou gravame. Certifique-se o transito em julgado 

oportunamente e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. P.I.C. Cuiabá (MT), 14 de agosto de 2017 JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002841-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO AUGUSTO LAURINDO DA SILVA (EXECUTADO)

MARIA DE FATIMA AZOIA PINOTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1002841-49.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO SA EXECUTADO: MAURO AUGUSTO LAURINDO DA SILVA, 

MARIA DE FATIMA AZOIA PINOTI Vistos. Conforme se depreende dos 

autos o Exequente pugna pela desistência da ação e consequente 

extinção do presente feito, desnecessária a anuência da parte Executada, 

eis que, ainda não foi citada. Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação formulada pela parte 

requerente (ID. 4820411), fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 

200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, 

VIII, do mesmo diploma legal. Custas e demais despesas processuais pela 

parte desistente. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. P.I.C Cuiabá (MT), 17 de maio de 2017 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023687-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIXON MEIRA DOS SANTOS JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1023687-24.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: NIXON MEIRA 

DOS SANTOS JUNIOR Vistos. Conforme se depreende dos autos a parte 
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autora pugna pela desistência da ação e consequente extinção do 

presente feito, desnecessária a anuência da requerida, eis que, ainda não 

foi citada. Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

efeitos a desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 

6868520), fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo 

único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. 

Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações e/ou gravame. Certifique-se 

o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. P.I.C. Cuiabá (MT), 1 de junho de 2017 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020235-35.2018.8.11.0041

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:

ROBERTO DE SOUZA BRANDAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020235-35.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A REQUERIDO: ROBERTO DE SOUZA BRANDAO Despacho Vistos etc.. 

Intime-se o requerente para comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 09 de julho de 2018. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016151-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONILDO ANDRADE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003519-64.2017.8.11.0041

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:

CARLOS JOSE ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

C J A DOS SANTOS & SANTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1003519-64.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: C J A DOS SANTOS & SANTOS LTDA - ME, CARLOS JOSE 

ALVES DOS SANTOS DESPACHO Vistos etc. Defiro o pedido do banco 

requerente, vindo na petição de Id 13298137, e para tanto, procedo à 

consulta do endereço dos executados pelo Sistema Bacen/jud (Banco 

Central): C J A DOS SANTOS E SANTOS LTDA– CNPJ nº 

09.604.559/0001-03 e CARLOS JOSÉ ALVES DOS SANTOS CPF n. 

690.810.261-00. Assim, visto que a resposta acima acompanha esta 

decisão, intime-se o exequente para que se manifeste e dê andamento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o artigo 485, 

parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil. Intime-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 10 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 776217 Nr: 29513-87.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA C DOS REIS MOVEIS, ADRIANA 

CONCEIÇÃO DOS REIS, FRANCISCO EDILSON DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fl. 60 , visto que não foram esgotados todos os meios 

afim de encontrar o paradeiro dos executados.

Manifeste-se o exequente sobre certidão de fl. 40, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 828951 Nr: 34795-72.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTECH COMÉRIO E SERVIÇOS DE 

INFORMÁTICA LTDA. - ME, GEFERSON RODRIGO DE MATOS CANDIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fl. 61, visto que não foram esgotados todos os meios 

a fim de encontrar o paradeiro dos executados.

Manifeste-se o exequente sobre certidão de fl. 58/60, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1168883 Nr: 39635-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO E NEGÓCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MOREIRA MARINHO, PATRICIA DOS 

SANTOS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 6.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Homologo por sentença, para que surta seus devidos e legais efeitos, o 

acordo celebrado pelas partes noticiado à fl. 69.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes e honorários advocatícios conforme 

pactuado.
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Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

 P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1118080 Nr: 17949-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES SALDANHA HANDELL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Homologo por sentença, para que surta seus devidos e legais efeitos, o 

acordo celebrado pelas partes noticiado à fl. 72.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes e honorários advocatícios conforme 

pactuado.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

 P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1138238 Nr: 26662-36.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S.A, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA VERISSIMO DA SILVA - EI, ADRIANA 

VERISSIMO DA SILVA, JADES EURÍPEDES SILVA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA REGINA ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9.454/MT, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7.959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Homologo por sentença, para que surta seus devidos e legais efeitos, o 

acordo celebrado pelas partes noticiado à fl. 45/47.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes e honorários advocatícios conforme 

pactuado.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

 P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 831430 Nr: 37105-51.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte requerida o prazo de 05 (cinco) 

dias, quanto a Certidão de decurso encartada aos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 799330 Nr: 5749-38.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENIR BARROS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1807-A/MT

 Certifico e dou que decorreu prazo para a parte executada efetuar o 

pagamento dos valores apesar de devidamente intimado via DJE na forma 

do artigo 523 do NCPC, bem como para apresentar a impugnação ao 

cumprimento de sentença nos termos do art.525 do NCPC.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente para manifestar nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias quanto a certificação do decurso ora 

realizada, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 84131 Nr: 9601-56.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO CAMPOS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA NAVES DIAS - 

OAB:2813-E, MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:5665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES BALERONI - 

OAB:882/MT, ORLANDO CAMPOS BALERONI - OAB:4849, RAFAEL 

SGANZELA DURAND - OAB:12.208-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos ( protocolo datado em 

02/03/2018) requer de dilação de prazo (30 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.: 1120065 Nr: 18789-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO PEREIRA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:31618-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10195, 

sem a manifestação da parte requerente para efetuar o pagamento das 

diligências do Sr. Oficial de Justiça

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 801155 Nr: 7586-31.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMERCI AFONSO VIEIRA, DIMERCI AFONSO 

VIEIRA, OLICIO XAVIER DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILENE GALVÃO F. DO 

VALE - OAB:10.132/MT

 Certifico que a Contestação de fls. 127/145, 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 
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Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 733474 Nr: 29719-38.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELMAR DE MORAES VARELLA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 9818, 

sem a manifestação da parte requerente

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1046967 Nr: 44857-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANNA FLAVIA DA SILVA SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANZES - OAB:22131-A/MT

 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 o advogado FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ para que regularize 

a sua representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de 

ser desconsiderado e sua petição desentranhada dos autos, tendo em 

vista que seu substabelecimento não advém de advogados com 

procuração nos autos . Apresentada a procuração e/ou 

substabelecimento deverá o referido advogado 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 924662 Nr: 46273-43.2014.811.0041

 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: ITAU SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSE OELKE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON WEISS - OAB:17628, 

RONAN CELLA TARTERO - OAB:21.008/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10196, 

sem a manifestação da parte requerente

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 407115 Nr: 39351-44.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

PEQUENOS EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, PAULO DE 

TARSO CARVIELLI, NEIDIMAR ZULMIRA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE O. LIMA - 

OAB:7614, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:6618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10190, 

sem a manifestação da parte exequente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente pessoalmente (via 

postal com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 357014 Nr: 27558-60.2008.811.0041

 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): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZELA DURAND - 

OAB:12.208-A

 Vistos etc.

Diante do trânsito em julgado do recurso de apelação de nº 144494/2017, 

certidão de fl. 193, mantendo incólume a sentença proferida à fl. 151, 

expeça-se, imediatamente, o alvará do valor depositado nos autos em 

favor do exequente, na forma indicada à fl. 195, conforme autoriza o 

instrumento procuratório de fl. 23, com os rendimentos creditados no 

período.

Em seguida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1012442 Nr: 28564-58.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.A.T. COMÉRCIO E INDUSTRIA DE MÓVEIS 

PLANEJADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6.171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fl. 76., tendo em vista que o requerente não esgotou 

os meios possíveis de busca para localizar o requerido.

Intime-se o requerente para que dê andamento no feito, no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 418004 Nr: 5012-40.2010.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEMIR RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB: 7.901, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 133/134 , tendo em vista que o requerente não 

esgotou os meios possíveis de busca para localizar o requerido.

Intime-se o requerente para se manifestar sobre fl.128, e dar andamento 

no feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e arquivamento.
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Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 945793 Nr: 57895-22.2014.811.0041

 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: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para que , no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste nos autos a respeito da devolução do AR de 

CITAÇÃO devolvida pela ECT, em que informa que apesar de comparecer 

no endereço indicado, declarou que "MUDOU-SE".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 359953 Nr: 29952-40.2008.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMADO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a encartar aos autos a 

devida publicação do edital de citação retirado, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 74156 Nr: 3464-34.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - SOB 

INTERVENÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLACAS CUIABÁ COMPENSADOS LTDA, Ari 

Wojcik, SEBASTIÃO EDSON SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMUNDO MARCELO CARDOSO 

- OAB:3.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848/O, SEBASTIÃO MANOEL PINTO FILHO - OAB:OAB/MT 1.113

 CERTIFICO que, a certidão de fls. 217 foi publicada no DJE, porém nesta 

publicação não constou o nome do atual advogado da parte requerida, 

assim, o nome foi devidamente cadastrado no Sistema Apolo e remeto 

nova publicação INTIMAR A PARTE REQUERIDA: Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para 

intimar as partes executadas, no prazo de 05 (cinco) dias, para se 

manifestar sobre o ofício de fls. 198, sob pena de arquivamento destes 

autos no estado em que se encontra.

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. Tendo 

em vista a incompatibilidade da pauta deste Juízo em 21/08/2018, 

redesigno a audiência de conciliação, anteriormente designada no ID. 

13920578, para o dia 11/09/2018 às 14h. Intimem-se as partes desta 

decisão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 06 de julho de 

2018. (assinado eletronicamente) Luís Aparecido Bortolussi Júnior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1016982-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADUNEMAT - ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - SECAO SINDICAL DO ANDES-SN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DESPACHO Processo: 

1016982-39.2018.8.11.0041. AUTOR: ADUNEMAT - ASSOCIACAO DOS 

DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SECAO 

SINDICAL DO ANDES-SN RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, FUNDACAO 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

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 28 

de agosto de 2018, às 09:00 horas. Citem-se os requeridos, 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 caracterizado, 

serão impostas 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). Expeça-se o necessário. Intimem-se 

e cumpra-se. Cuiabá-MT, 05 de julho de 2018. (assinado eletronicamente) 

Luís Aparecido Bortolussi Júnior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1306942 Nr: 10095-56.2018.811.0041

 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: MARCOS PAULO DOURADO SARRAF DE OLIVEIRA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELDES LAZZARI LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO JOSE LOPES DE 

OLIVEIRA - OAB:21.515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto:a)- Determino que o Embargante, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceda a emenda da inicial, com o fito de incluir o Ministério Público 

Estadual no polo passivo, nos termos do art. 321, §1º, do CPC, sob pena 

de indeferimento da inicial;b)- No mais, apensem-se os presentes autos 

aos da Ação Civil Pública n. 2359-55.2016.811.0041 - Id. 1081688.c)- 

Cumprida a determinação acima, ou escoado o prazo em branco, 

certifique-se, em seguida, retornem-me os autos conclusos, com a 

urgência que o caso requer.Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1142645 Nr: 28560-84.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA MODESTO ALVES, ESTADO DE 

MATO GROSSO, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Gomes - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX VIEIRA PASSOS - 

OAB:OAB/MT 17.731, ALEXANDRE APOLONIO CALLEJAS - PROC 

ESTADO - OAB:, ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA - 

OAB:OAB/MT 6.576, JOÃO GABRIEL PEROTTO PAGOT - 

PROCURADOR DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - OAB:12.055/MT, 

PATRYCK DE ARAUJO AYALA - OAB:6831 - PROC.EST

 a)- Resolvendo o mérito da controvérsia, julgo procedentes os pedidos 

contidos na inicial da Ação Civil Pública em face da Assembleia Legislativa 

de MT, Estado de Mato Grosso e Rosângela Modesto da Silva, para tanto, 

diante da flagrante inconstitucionalidade, declaro a nulidade do ato 

administrativo que concedeu a indevida estabilidade e efetividade à ré 

Rosângela Modesto da Silva (Ato n.1.457/02) e de todos os atos 

subsequentes que a enquadraram no cargo de Técnico Legislativo de 

Nível Médio da ALMT.b)- Declaro a falsidade da certidão de tempo de 

serviço confeccionada pela Prefeitura de Santa Terezinha-MT (fl. 7 – IC 

–P3), razão pela qual deverá o controle de vida funcional da ré Rosângela 

Modesto da Silva ser retificado, excluindo-se o tempo de serviço averbado 

em 10/10/2001 – PORT n. 262/01, no prazo de 15 (quinze) dias após o 

trânsito em julgado.c)- Considerando que a conduta de falsificar 

documento encontra-se tipificada Código Penal, podendo ser reconhecida, 

também, como improbidade administrativa, encaminhem-se cópia da 

petição inicial e documentos que a acompanham, bem como cópia desta 

sentença, que deverão ser armazenadas em CD/DVD-ROM, ao Ministério 

Público atuante na esfera criminal e no cível (Patrimônio Público), para 

ciência e providências que entenderem cabíveis;d)- Condeno a Ré 

Rosângela Modesto da Silva nas custas judiciais e despesas processuais. 

e)- No tocante aos honorários advocatícios, deixo de fixá-los... f)- 

Transitada em julgado a sentença, o Estado de Mato Grosso e a 

Assembleia Legislativa de MT deverão ser intimados, na pessoa de seus 

representantes legais, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

interrompam o pagamento à ré Rosângela Modesto da Silva de qualquer 

remuneração, subsídios etc. decorrente do Ato n.º 1.457/02, que o 

estabilizou e efetivou no serviço público, bem como de todos os atos 

administrativos subsequentes que o enquadraram no cargo de Técnico 

Legislativo de Nível Médio da ALMT, sob pena de incidirem cada um e 

pessoalmente, em multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1148321 Nr: 30942-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA PUBLICA 

ESTADUAL), TEREZO DE JESUS SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Gomes - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX VIEIRA PASSOS - 

OAB:OAB/MT 17.731, ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA - 

OAB:OAB/MT 6.576, ROGÉRIO LUIZ GALLO (PROC. ESTADO) - 

OAB:6.677/MT

 a)- Resolvendo o mérito da controvérsia, julgo procedentes os pedidos 

contidos na inicial da Ação Civil Pública em face da Assembleia Legislativa 

do Estado de Mato Grosso, Estado de Mato Grosso e Terezo de Jesus 

Siqueira, para tanto, diante da flagrante inconstitucionalidade, declaro a 

nulidade do ato administrativo que concedeu a indevida estabilidade e 

efetividade ao réu e Terezo de Jesus Siqueira (Ato n.º 454/02) e de todos 

os atos administrativos subsequentes que a enquadraram no cargo de 

Técnico Legislativo de Nível Médio da AL/MT.b)- Condeno o réu Terezo de 

Jesus Siqueira nas custas judiciais e despesas processuais, deixando de 

condenar o Estado de Mato Grosso e Assembleia Legislativa de Mato 

Grosso, uma vez que são isentas . c)- No tocante aos honorários 

advocatícios, deixo de fixá-los, pois incabíveis em ação civil pública 

movida pelo Ministério Público, seja ele vencedor ou vencido. d)- 

Transitada em julgado a sentença, o Estado de Mato Grosso e a 

Assembleia Legislativa Estadual deverão ser intimados, na pessoa de 

seus representantes legais, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

interrompam o pagamento ao réu Terezo de Jesus Siqueira de qualquer 

remuneração, subsídios etc. decorrente do Ato n.º 454/02, que o 

estabilizou e efetivou no serviço público, bem como de todos os atos 

administrativos subsequentes que o enquadraram no cargo de Técnico 

Legislativo de Nível Médio da AL/MT, sob pena de incidirem cada um e 

pessoalmente, em multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, arquivando os autos, após o 

cumprimento das determinações exaradas na presente sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1303946 Nr: 9413-04.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABINHO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento a r. decisão de fl. 32/32v, remeto 

o feito a matéria de imprensa a fim de intimar o embargante, a recolher o 

valor correspondente as custas processuais inerentes a distribuição da 

ação, conforme cálculo de fl. 34, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento a inicial.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1015773-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE RAQUEL ZULLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS VANIN OAB - MT0010026A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BENEDITA DE SOUZA (INVENTARIADO)

LUIZ CARLOS DE ALVARENGA (INVENTARIADO)

LUIZ CARLOS DE ALVARENGA JUNIOR (INVENTARIADO)

GENILDA DE ALVARENGA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1015773-35.2018.8.11.0041 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. 14071837. 

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, 10 de julho 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.: 1308059 Nr: 10385-71.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LIMAGRAIN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DOMINGAS ASSUNTA DE JORGI, 

ANTONIO MAERCIO DE JORGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA 

DE LIMA FILHO - OAB:23.378/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT, JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT

 Nos termos dos Provimentos nº 14/2016-CGJ e 02/2017-CGJ, impulsiono 

este processo para, INTIMAR A PARTE AUTORA, por meio do seu 

Advogado, via Diário da Justiça Eletrônico, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. oficial de justiça, para 

cumprimento do mandado de citação do Inventariante do Espólio de 

Domingas Assunta de Jorgi, devendo ser emitida guia pública, por meio do 

site do Tribunal de Justiça, conforme procedimento a seguir: Serviços - 

Guias – Diligência - Emissão de Guia de diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 900415 Nr: 30140-23.2014.811.0041

 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: ANTONIO MAÉRCIO DE JORGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DOMINGAS ASSUNTA DE JORGI, 

LUIZ CARLOS DE JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BETHÂNIA MARIA GOMES 

PEDROSO - OAB:6522 - MT, CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - 

O A B : 1 3 . 2 8 8 / M T ,  G I U L I A N O  M A R T I N S  M E D E I R O S  - 

OAB:OAB/MT-21774-A, HELDA FERREIRA - OAB:9.138/MT, JOAO 

CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - OAB:4611-B/MT, José Carlos 

de Jorge - OAB:1938-A, MARILLIAN VITORIA ALVES DE FARIA - 

OAB:19509/O, PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940/MT, 

RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - OAB:13.562/MT, SARAH PAES DE 

BARROS VERAS DE CARVALHO - OAB:

 CERTIFICO que decorreu o prazo para o(a) INVENTARIANTE cumprir o 

determinado na decisão de fls. 1496, sem que houvesse qualquer 

manifestação no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001131-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARLENE RODRIGUES ALBERNAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIBERTO VAZ GUIMARAES OAB - MT9788/O (ADVOGADO)

MARIA JULIA FERREIRA CASTRO OAB - MT21856/O (ADVOGADO)

SILVANA NOVAES SANTOS OAB - MT17644/O-O (ADVOGADO)

ISABELLE CARVALHO CURVO OAB - MT22069/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAIKON ANTUNES GIMENEZ (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: 

1001131-57.2018.8.11.0041. AUTOR: DARLENE RODRIGUES ALBERNAZ 

RÉU: MAIKON ANTUNES GIMENEZ Vistos etc. Ante à manifestação, 

constante do Id. 13884032, designo audiência de conciliação, para o dia 

03 de setembro de 2018, às 08:30 horas, a ser realizada pelo ilustre 

Conciliador desta Vara Judicial. Cumpra-se decisão do Id. 11958835. . 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 04 de julho de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1022273-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINALVA NOLASCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT0017889A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CALIXTO DE SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual, 

impulsiono o presente feito para proceder a intimação da parte requerente 

para manifestar nos autos, dentro do prazo de 15 dias. Cuiabá, 

10/07/2018. Mirelli Silva.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009458-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. K. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENINE POVOAS DE ABREU OAB - MT17120/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT0007103A 

(ADVOGADO)

CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT13809/A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual, 

impulsiono o presente feito para proceder a intimação da parte requerente 

a fim de que apresente a Impugnação, dentro do prazo de 15 dias. Cuiabá, 

10/07/2018. Mirelli Silva.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010154-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO BORGES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA CORREIA DE SOUSA OAB - SP378425 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELLEN BORGES DE SOUZA (RÉU)

SHEILA BORGES DE SOUZA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS AUTOS 

N.º 1023018-68.2016.8.11.0041 PJE ESPÉCIE: Ação Revisional de 

Alimentos C/C Pedido de Tutela Provisória de Urgência->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO PARTE REQUERENTE: 

PAULO BORGES DE SOUZA PARTE REQUERIDA: SUELLEN BORGES DE 

SOUZA REPRESENTADA POR SHEILA BORGES DE SOUZA INTIMANDO(A, 

S): SHEILA BORGES DE SOUZA, atualmente em lugar incerto e não sabido. 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 31/03/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.032,00 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, que dê prosseguimento ao feito sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485 III do CPC. Certidão de 

Impulsionamento: Nos termos da legislação processual, impulsiono o 

presente feito para fins de expedir o Edital de Intimação a requerente para 

que dê prosseguimento ao feito sob pena de extinção nos termos do artigo 

485 III do CPC.Cuiabá, 14/05/2018.Mirelli Silva-Gestora Judiciária. Eu, Shirlei 

Freires da Silva - Técnica Judiciária , digitei. Cuiabá - MT, 26 de junho de 

2018. Mirelli Silva Gestora Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento n° 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1035952-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA DANIELI DOS SANTOS (RÉU)

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual, 

impulsiono o presente feito para intimar a requerente a proceder a retirada 

do ofício para protocolo junto a instituição financeira, dentro do prazo de 

15 dias. Cuiabá, 10/07/2018. Mirelli Silva.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1017149-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDE GUIMARAES FIGUEIREDO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERLA CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA HIRAE OAB - MT0012468A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON VIEIRA SANTANA FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIELE AMORIM VICENTE OAB - MT0018983A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual, 

impulsiono o presente feito para intimar a inventariante a fim de que 

compareça em secretaria para agendar a retirada do Formal de Partilha, 

dentro do prazo de 05 dias. Cuiabá, 10/07/2018. Mirelli Silva.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006215-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE ALENCAR SILVESTRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA OAB - MT7230/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDE OLIVEIRA ALENCAR (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Visto. Sobre o pedido de autorização para venda do veículo e 

levantamento do valor depositado em juízo, importa apenas observar que 

foi apreciado na decisão proferida com id. 13015108. Intime-se a 

inventariante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, qualifique o cônjuge 

supérstite para que seja citada ou instrua o processo com instrumento de 

mandato por ela outorgado, caso em que o processo será convertido para 

o rito do arrolamento sumário. Não apresentado o instrumento de 

procuração, cite-se o cônjuge supérstite Maria Valdeci Alencar e a 

Fazenda Pública Estadual, na pessoa do i. Procurador-Geral do Estado. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003458-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DE AZEVEDO WATZEL (REQUERENTE)

ODILA MARIA DE AZEVEDO WATZEL (REQUERENTE)

ERICA DE AZEVEDO WATZEL (REQUERENTE)

GUSTAVO DE AZEVEDO WATZEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISA BACCHI COVER OAB - MT8333/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABILIO DE SOUZA WATZEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Visto. Prorrogo por 30 (trinta) dias o prazo para cumprimento da decisão 

proferida com id. 12989036. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se e renove-se a conclusão para indeferimento da petição 

inicial. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1026316-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELESBAO MORENO DA FONSECA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA OAB - MT16382/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELESVANI FLAVIA BATISTA DUARTE DA FONSECA (RÉU)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Visto. O autor postulou dilação de prazo para o cumprimento da decisão 

proferida com id. 12844830. Defiro o requerimento pelo prazo de 10 (dez) 

dias. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e renove-se a 

conclusão para indeferimento da gratuidade processual e indeferimento da 

petição inicial. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-26 INCIDENTE DE FALSIDADE

Processo Número: 1005537-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL RAMOS TREVISAN (ARGUINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO OAB - MT0015111A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA CORREA DA COSTA (ARGUÍDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGENON COELHO FERREIRA OAB - MT11787/O (ADVOGADO)

HUMBERTO RAYMUNDO NICODEMOS OAB - MT9136/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Visto. Este incidente foi remetido em conclusão sem que fosse aberta 

vista ao requerente para manifestação sobre os documentos juntados 

com a defesa da inventariante. Trata-se de ato ordinatório, previsto no art. 

1.232 da CNGC e que, portanto, deve ser praticado independentemente de 

despacho. Nos termos do art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil, 

intime-se o requerente para que se manifeste sobre os documentos 

juntados com a defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, renove-se a 

conclusão. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1316092 Nr: 12207-95.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA, ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA VALADARES SILVA - 

OAB:23270/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, estando sobejamente demonstrados os requisitos 

necessários para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 

do Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar para 

determinar aos requeridos que providenciem, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

necessário para que seja promovido o necessário tratamento de saúde 

para o requerente, mediante cirurgia de restauração da face, conforme 

indicação médica, em instituição pública ou privada que reúna condições 

para realizar o procedimento, custeada pelos requeridos e o Sistema 

Único de Saúde, a critério da autoridade de Saúde, neste Estado ou em 

outra unidade da Federação, sob pena de serem adotadas medidas que 

garantam o cumprimento desta decisão.Indefiro a aplicação de astreintes, 

haja vista que, consoante jurisprudência do TJMT, podem ser adotadas 

outras medidas coercitivas de maior efetividade.Defiro a gratuidade 

processual ao requerente, nos termos da Lei n. 1.060/1950, e arts. 98 e 

99, § 2º, do Código de Processo Civil.Cumpra-se, com as prerrogativas do 

art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil, servindo a presente decisão 

como mandado.Intime-se, imediatamente, o Agente de Saúde Responsável 

pelo Órgão Regulatório de Urgência e Emergência do Sistema Único de 

Saúde.Em seguida, citem-se e intimem-se os requeridos na pessoa do i. 

Procurador Geral do Estado de Mato Grosso e do i. Procurador Geral do 

Município, para que apresentem defesa, no prazo legal.Por fim, assim que 

se iniciar o expediente forense, distribua-se ao juízo 

competente.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, às 14h30, do dia 7 de julho de 

2018.Sergio ValérioJuiz de Direito Plantonista

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 703308 Nr: 37930-97.2010.811.0041
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 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA LUZIA TAVARES ORLANDO, ALBERTO 

MARÇAL DE FIGUEIREDO TAVARES JUNIOR, NILCLEIA VITORETTE 

TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANNA LUIZA DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO TAVARES NETO - 

OAB:11026, ALUDNÉIA FREITAS ARRUDA - OAB:13.136, MARCELO 

THOMÉ DA CRUZ - OAB:13.257, SIDNEY BERTUCCI - OAB:4319-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono o 

presente feito para intimar a inventariante a dar integral cumprimento a 

determinação de fls. 183, dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1029728 Nr: 36677-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA RIBEIRO BALESTEROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ROSALINA RIBEIRO BALESTEROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNESTO FERNANDES DOS REIS - 

OAB:3810, MARIA GABRIELA BRUNO - OAB:OAB-MT 10.883

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono o 

presente feito para intimar a inventariante a dar integral cumprimento da 

determinação de fls. 58, dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 322816 Nr: 24019-23.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPRB, IABDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA PERES GIROLDO - 

OAB:9929-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO DIAS DOS SANTOS - 

OAB:17.132/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT, VINICIUS 

ALVES DOS SANTOS - OAB:OAB-9453

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono o 

presente feito para intimar o executado para manifestar nos autos, dentro 

do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 998191 Nr: 22670-04.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMILLE CLARA ALVES 

ADAMCZYK - OAB:13.494/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 22670-04.2015 – Código 998191

 Visto.

 Nos termos do art. 72, inciso II do Novo Código de Processo Civil, nomeio 

como curador especial a requerida Kalina Ligia Sedassari de Sá, a doutora 

Liseane Peres de Oliveira, que deve ser intimada pessoalmente deste 

encargo.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá, MT, 29 de junho de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 948369 Nr: 59331-16.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCNM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JOSE FERREIRA - 

OAB:3574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE ALMEIDA NOBRE 

- OAB:149.447, SILVERIO SOARES DE MORAES (PROCURADOR 

MUNICIPAL) - OAB:12006

 Processo nº. 59331-16.2014 – Código 948369

 Vistos.

 Tendo em vista a certidão de fl. 764, 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, 30 de maio de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 53832 Nr: 18181-75.2002.811.0041

 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: ERC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDSP, EAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO FERREIRA 

RODRIGUES - OAB:5101-MT, REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:7712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAIDE LUCILA DE 

CAMARGO - OAB:1.933/MT, EUDACIO ANTONIO DUARTE - OAB:1565, 

MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - OAB:3.076-A/MT, RYOYU HAYASHI - 

OAB:1809-A/MT, SALVADOR POMPEO DE BARROS FILHO - 

OAB:5714-OAB/MT

 Visto.

1. Defiro os requerimentos de fls. 2.251 e fls. 2.365 e 2.366.

2. Expeçam-se os alvarás de transferência do valor depositado em conta 

judicial, metade para cada uma das partes.

3. Intime-se o requerido para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente na 

Secretaria desta Vara Judicial, as peças dos autos que deverão compor o 

formal de partilha, bem com, promova a juntada ao processo do 

comprovante de recolhimento das custas para sua expedição.

4. Após, expeça-se o formal de partilha em favor do requerido.

5. Nos termos do acordo homologado neste processo, expeça-se formal 

de partilha em favor da requerente, isenta de custas e taxas, por se tratar 

de beneficiária da gratuidade processual.

6. Se nada mais for requerido, arquive-se o processo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179525 Nr: 26817-59.2004.811.0041

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: M.ERT, NART, DDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA CORREA DA COSTA - 

OAB:8756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GLEICE VILALVA DE 

MAGALHÃES, para devolução dos autos nº 26817-59.2004.811.0041, 

Protocolo 179525, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1170500 Nr: 40398-24.2016.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Deixo de designar nova data para a realização de audiência, e determino a 

citação do requerido, para, querendo, apresentar defesa no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

narrados na inicial.

Intime-o, ainda, sobre o teor da decisão de fl. 26, concessiva dos 

alimentos provisórios.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1034546 Nr: 38911-53.2015.811.0041

 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: AMDSC, MRDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA PERES GIROLDO - 

OAB:9929-A, MARIANA PERES GIROLDO - OAB:16891/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 38911-53.2015 – Código 1034546.

 Vistos.

 Auribela Maria de Sousa Carmo aforou a presente Ação de Tutela (fl. 34 e 

39/42) da menor Maylla Rodrigues do Carmo, sua sobrinha paterna.

 A requerente é tia paterna da menor, e relata que os genitores da infante 

são falecidos, conforme fazem prova os documentos de fls. 13/17, mas 

mesmo antes do óbito daqueles, já cuidava da sobrinha.

 Assim, busca regulamentar a situação que de fato já existe.

 À fl. 23 foi deferida a guarda provisória e determinada a realização de 

estudo social, cujo relatório está às fls. 27/28.

 À fl. 46 o Ministério Público opinou pela procedência do pedido.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Pois bem. Sabemos que a tutela é um instituto que visa proteger o menor 

cujos pais faleceram, são considerados judicialmente ausentes ou 

decaíram do poder familiar. É dizer que tem como finalidade suprir a falta 

dos pais, conforme dicção do artigo 1.728, do Código Civil, vejamos:

 Art. 1.728. Os filhos menores são postos em tutela:

I - com o falecimento dos pais, ou sendo estes julgados ausentes;

 II - em caso de os pais decaírem do poder familiar.

 No caso sub judice, a pequena Maylla perdeu seus genitores, e desde 

então a requerente, sua tia paterna, é quem lhe presta os cuidados 

necessários, mostrando-se pertinente o pedido vertido na presente ação, 

a fim de que seja regulamentada a representação da menor.

 Extrai-se do relatório do estudo social, que a menor está bem cuidada, e 

disse que quer continuar morando com a requerente, que além de tia, é 

sua madrinha. Assim, a autora demonstrou preencher os requisitos legais 

necessários à espécie.

 Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo 

procedente a ação, para o fim de conceder a tutela da menor Maylla 

Rodrigues do Carmo à requerente.

 Por fim, declaro extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o necessário, 

arquivando-se ao final com as cautelas de estilo.

 Sem custas, nos termos da Lei nº. 1.060/1950.

 Dê ciência ao Ministério Público.

 P. I. C.

 Cuiabá, MT, 05 de julho de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1009826 Nr: 27499-28.2015.811.0041

 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: NBDS, UPDS, DCDSR, JCCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELA MARA KOZOW 

ALBUQUERQUE - OAB:OAB/MT 10.626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 27499-28.2015 – Código 1009826.

 Vistos.

 Nailza Benedita da Silva, Uilson Pinto da Silva e Dairza Conceição da Silva 

Ribeiro aforaram pedido de Alvará Judicial para o fim de liberação de 

créditos deixados pela falecida senhora Arlete Maria da Silva, irmã dos 

requerentes.

 Esclarecem que são os únicos herdeiros da falecida e que há saldo 

credor deixado pela extinta junto ao Estado de Mato Grosso, conforme 

documento que acompanha a inicial, e pedem autorização para saque.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Os requerentes afirmam que são os únicos herdeiros da falecida, e os 

documentos de fls. 34/38 demonstram que não existem dependentes da 

falecida cadastrados no INSS. Assim, pela análise dos documentos 

carreados aos autos, é possível concluir que são os herdeiros legais da 

falecida, portanto, possuem legitimidade para formular o pedido declinado 

nesta ação.

 Analisando as informações prestadas pela Procuradoria Geral do 

Estado/MT - Superintendência de Gestão de Folha de Pagamento (fls. 

48/52), nas quais confirma a existência de crédito em nome da falecida 

senhora Arlete, mostra-se pertinente o requerimento dos autores, 

justificando o presente alvará.

 Assim, estando preenchidos os requisitos legais exigidos para a espécie, 

defiro o pedido de alvará formulado na inicial, e autorizo os requerentes 

procederem com o saque dos valores de titularidade da senhora Arlete 

Maria da Silva, conforme informações de fls. 51/52.

 Em consequência, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

 Expeça-se o necessário e arquive-se com as cautelas de praxe.

 Justiça gratuita.

 P. I. C.

 Cuiabá, MT, 04 de julho de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 727294 Nr: 23151-06.2011.811.0041

 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: LINDAURO CARLOS DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FRANCISCO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS A QUEM POSSA INTERESSAR

Nome e cargo do digitador:Shirlei F. da Silva

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença: Vistos Cícera Lucilene de Melo propôs a presente Ação de 

Substituição de Curatela em face de Marcos Francisco de Melo. Relatou 

que seu irmão, ora requerido, fora nomeado curador do seu genitor, 

senhor Lindauro Carlos de Melo. No entanto, não vem desempenhando o 

encargo a contento, mostrando-se necessária a substituição ora buscada. 

À fl. 34 foi determinada a realização de estudo Psicossocial do caso, cujo 

relatório está acostado às fls. 35/37. À fl. 48 foi deferida a remoção do 

antigo curador, com a nomeação da autora na condição de curadora 

provisória, e determinada a citação do requerido. Citado (fl. 80), o 

requerido apresentou contestação às fls. 82/87, na qual o requerido alega 

a incompetência desse Juízo para processar a demanda. No mérito, refuta 
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as alegações de má gerência dos benefícios do genitor. A impugnação foi 

apresentada às fls. 102/105. À fl. 118 foi determinada a realização de 

outro estudo psicossocial do caso, sendo juntado o relatório às fls. 

119/121. Às fls. 152/388 foi acostada cópia do processo de interdição do 

senhor Lindauro, que tramitou em Londrina/PR. À fl. 396 o Ministério 

Público opinou pela realização de estudo psicossocial do caso. É o 

relatório. D E C I D O Em que pese o zeloso parecer Ministerial de fl. 51, 

pela análise dos documentos que instruem os autos, verifico que se 

mostra desnecessária a realização de mais um estudo psicossocial.

 Referente à alegação de incompetência desse Juízo, esclareço que há 

muitos anos o interditado está residindo com sua filha e curadora 

provisória, na Comarca de Cuiabá/MT, e, nos termos do artigo 50, do 

Código de Processo Civil, não há que se falar em incompetência desse 

Juízo. Constata-se dos autos que o senhor Lindauro Carlos de Melo foi 

interditado por meio de uma ação que tramitou em Londrina/PR, lhe sendo 

nomeado como curador o seu filho, senhor Marcos Francisco de Melo. 

Ocorre que a requerente, também filha do interditado, alega que seu irmão 

não estava desempenhando satisfatoriamente seu encargo, já que foram 

contratados alguns empréstimos que estavam sendo descontados no 

benefício do interditado, e que o requerido estaria utilizando em favor o 

benefício destinado ao genitor. Pela análise do relatório do primeiro estudo 

psicossocial determinado nos autos, (fls. 35/37) realizado em 2011, 

verifica-se que o senhor Lindauro já residia com a autora, ou seja, não 

morava mais na comarca de Londrina/PR, cidade onde mora o requerido. 

Àquela época, foi aferido pela equipe multidisciplinar que realizou o 

estudo, que a autora era quem prestava os cuidados diários ao seu pai, e 

que esses cuidados vinham sendo prestados a contento. Posteriormente, 

fora determinada a realização de novo estudo, conforme se vê às fls. 

118/121, e novamente foi confirmado que o senhor Lindauro continua sob 

os cuidados da requerente, esclarecendo, ainda, que além da autora, as 

outras filhas que moram em Cuiabá/MT ajudam na lida com o pai. Daí 

conclui-se que é mais benéfico para o interditado, continuar morando com 

a requerente, posto que nesta urbe, pode estar em contato com as outras 

filhas, diferentemente de quando estava em Londrina, onde mora apenas 

um filho. Assim, pela análise dos documentos que instruem o caderno 

processual, é fácil concluir que o incapaz está sendo bem cuidado pela 

autora, razão pela qual deve ser nomeado sua curadora de forma 

definitiva. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e, por 

conseguinte, removo o requerido Marcos Francisco de Melo do encargo 

de curador, e nomeio a senhora Cícera Luciline de Melo como curadora do 

senhor Lindauro Carlos de Melo. Por fim declaro extinto o processo com 

julgamento de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º, do Código de 

Processo Civil de 2015, inscreva-se a presente no Registro Civil, e 

publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias. Considerando a hipótese de desvios 

eventualmente praticados quando o requerido era curador, determino o 

envio de cópia integral dos autos à Promotoria Criminal, para providências.

 Dê-se ciência ao Ministério Público Expeça-se o necessário. Transitada 

em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo. Sem custas P. I. C. Cuiabá, MT, 17 de maio de 2018.Sergio Valério 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1120334 Nr: 18922-27.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACRDS, ARP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL COSTA LEITE - 

OAB:6608/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Redesigno a audiência de tentativa de conciliação 03 de outubro de 2018, 

às 15:00 horas.

No mais, mantenho a decisão de fl. 32.

O requerido deverá ser intimado no endereço apresentado à fl. 43.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 937396 Nr: 53300-77.2014.811.0041

 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: EDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Torres Zago - 

OAB:18872

 Processo n. 53300-77.2014 – Código 937396

 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, o requerente busca a guarda dos filhos 

menores, a regulamentação das visitas maternas e a fixação de alimentos 

aos infantes.

 Na decisão de fl. 24, foi denegada a guarda provisória e fixado o direito 

de visitas.

 Às fls. 28/36 foi apresentada a contestação, e às fls. 53/58 sobreveio a 

impugnação.

 O parecer Ministerial foi lançado à fl. 59, pela realização de estudo 

psicossocial e designação de audiência de conciliação.

 Às fls. 62/65 foi acostado relatório de estudo social.

 À fl. 66 o requerente manifestou pela designação de audiência de 

conciliação.

 Às fls. 68/71 a requerida apresentou nova manifestação.

 À fl. 72 foi lançado o parecer Ministerial pugnou pela fixação dos 

alimentos provisórios e designação de audiência de conciliação.

 Às fls. 78/80 foi acostado termo de audiência de mediação/conciliação, 

que restou prejudicada pela ausência do requerido.

 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 06 de 

setembro de 2018, às 16h30min.

 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, 18 de junho de 2018.

 Sergio Valério

Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005882-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO OLIVEIRA SILVERIO FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROSSINI PEREIRA OAB - MT9086/B (ADVOGADO)

MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - MT0016389A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE DO ESPIRITO SANTO CARVALHO FARIAS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1005882-87.2018.8.11.0041. Ação: 

Exoneração de Alimentos. Vistos, etc... Diante do informado na petição de 

Id n. 13485642, redesigno audiência de tentativa de conciliação, instrução 

e julgamento para o dia 27/09/2018 às 14:30 horas, dada necessidade de 

expedição de carta precatória. Cite-se a Requerida, observando-se o 

endereço indicado, Id n. 13485642, do inteiro teor da ação e intimem-se as 
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partes, o Requerente através de seus d. patronos, para que compareçam 

à audiência acompanhados de seus advogados e testemunhas, 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência do 

Requerente em extinção e arquivamento do feito e da Requerida 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 e prolação de 

sentença. Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003634-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANO QUINTILHANO REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA FILHO OAB - PR19793-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELLEN BATISTA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1003634-51.2018.8.11.0041 Ação: 

Guarda compartilhada c/c Exoneração de alimentos Vistos, etc... Diante do 

informado na petição de Id n. 13709370, redesigno audiência de 

conciliação para o dia 21/08/2018 às 14:00 horas. Cite-se a parte 

Requerida, observando-se o endereço indicado na petição de Id n. 

13709370, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data 

designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para comparecer, portando 

os documentos pessoais, com a observância de que o mandado de 

citação deverá conter apenas os dados da audiência, desacompanhada 

de cópia da petição inicial, sendo assegurado o direito de examinar seu 

conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC). Na audiência, as partes 

deverão estar acompanhadas de advogados ou de defensores públicos 

(§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 77, § 1º c/c art. 334, § 

8º do CPC, a ausência injustificada das partes na audiência de conciliação 

pode ser considerada como ato atentatório à dignidade da justiça. Não 

havendo possibilidade de acordo/composição, conforme previsto no art. 

697 do CPC, passará a contar, da data da audiência, o prazo de 15 

(quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, CPC); e, se não 

contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte Autora (artigo 344 do CPC). Intime-se o Requerente através de 

seus d. patronos para até a data da audiência cumprir ao determinado na 

decisão de Id n. 12637966 e complementar a cópia da sentença acostada 

sob o Id n. 11805133, pág. 1, bem como para comparecer na audiência. 

Cientifique o Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 749189 Nr: 1685-19.2012.811.0041

 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: MDBDPDS, ACPR, DFDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDACPDSR, IRDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB 21.613, LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDÁ - 

OAB:OAB/MT 10827, THATIANA RABELO MESQUITA THEODORO - 

OAB:15.663/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNNA FERNANDA P. DA S. 

G. DE L. R. DOS REIS - OAB:15.552

 NOS TERMOS DOS ARTIGOS 431 e 432 da CNGC E DA ORDEM DE 

SERVIÇO 01/2007, IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O 

ADVOGADO LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDÁ, PARA 

DEVOLVER O PROCESSO QUE ENCONTRA-SE EM CARGA ALÉM DO 

PRAZO LEGAL, EM 24 HORAS, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO E 

APLICAÇÃO DAS PENALIDADES LEGAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 856207 Nr: 58562-42.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDC, DDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BJDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CELESTINO BATISTA 

METO - OAB:11.367/MT, JOÃO CELESTINO BATISTA NETO - 

OAB:11367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA GUIA MONTEIRO 

SAMPAIO - OAB:9134/MT, PATRÍCIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 

- OAB:7.892

 Vistos, etc...

 Reportando-me ao decido às fls. 275/276v, não havendo notícias de 

recurso, defiro o pedido de expedição de alvará, conforme se requer às 

fls. 277/277v e 279.

 Outrossim, no que diz respeito à pretensão de prosseguimento do 

presente cumprimento de sentença, diante do cálculo apresentado às fls. 

280/281, intime-se o executado para que manifeste no prazo de quinze 

dias, mormente quanto ao pagamento, sob pena de realização de penhora, 

conforme se requer às fls. 277v e 278v. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Após, voltem conclusos.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 237354 Nr: 6374-19.2006.811.0041

 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: LMRDS, LADCAR, AAAM, LAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, 

SEBASTIÃO ISALTINO DE SOUSA - OAB:, SEBASTIÃO ISALTINO DE 

SOUSA - OAB:4.499, SEBASTIÃO ISALTINO DE SOUSA - OAB:4499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO ISALTINO DE 

SOUSA - OAB:

 Vistos, etc...

 Considerando que a inventariante ao questionar o valor da avaliação 

judicial, objetivando nova avaliação, requereu prazo para a comprovação 

do noticiado equívoco do avaliador, mediante a juntada de avaliação “feita 

por avaliadores das principais imobiliárias da Capital”, fls. 325, 

primeiramente, então, intime-se a inventariante para que manifeste no 

prazo de quinze dias quanto à juntada dos referidos documentos, 

mormente para que possa haver a análise de sua contrariedade. Após, 

voltem os autos conclusos.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 375194 Nr: 11392-16.2009.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJDCS, LAMS, JMS, JMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAJMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO BARBOSA DE LIMA - 

OAB:7.690/MT, CLAUDIO BARBOSA DE LIMA - OAB:7690, DARLAN 

ADIB FARES - OAB:9265/MT, ROSENI APARECIDA FARINÁCIO - 

OAB:4.747/MT, ROSENI G. H. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Compulsando os autos verifica-se que já houve a prolação de sentença 

às fls. 142/143, no dia 04 de junho de 2014, transitada em julgado, no que 

diz respeito à partilha dos bens do de cujus Antônio Joaquim Moreira 

Serra.

 Assim sendo, não há como acolher o pedido de processamento de outro 

inventário nestes autos, para fins de homologação da partilha, em razão 

do óbito da cônjuge do de cujus acima referido, no dia 20 de janeiro de 

2018, fls. 156.
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 Explico melhor, é certo que de acordo com o art. 672 do CPC: “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.”

 No caso em exame, entretanto, como visto, a esposa do inventariado 

faleceu depois de prolatada a sentença de partilha, não sendo possível, 

portanto, a abertura de novo inventários nos mesmos autos, razão pela 

qual, deverá se utilizar da via judicial adequada, nos termos da lei.

 Pelo exposto, indefiro o pedido de fls. 157/159, devendo, portanto, ser 

cumprido o determinado na sentença prolatada às fls. 142/143, 

aguardando-se pelo prazo de quinze dias demais providências que se 

fizerem necessárias pela parte interessada, sob pena de arquivamento.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1222964 Nr: 12475-86.2017.811.0041

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCMPDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGL, EDLPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIANO BERTUCINI - 

OAB:5.269/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS GUILHERME POUSO 

GOMES - OAB:11.578/MT

 Vistos, etc...

 Considerando que estes autos dizem respeito exclusivamente à 

pretensão de remoção da atual inventariante, necessário, portanto, 

chamar o feito a ordem, a fim de determinar o desentranhamento da 

petição de fls. 37/41, onde se busca justificar a pretensão de 

levantamento de valores pertencentes ao espólio, para que se proceda a 

juntada da referida petição, acompanhada dos documentos de fls. 42/92, 

nos autos de inventário em apenso, código 1039718.

 Às providências, certificando, e, em seguida, nos autos de inventário, 

intime-se a inventariante para que manifeste no prazo de dez dias. Após, 

voltem imediatamente conclusos para análise.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 704408 Nr: 39103-59.2010.811.0041

 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: MAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CUSTODIO DE 

CARVALHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Se não bastasse, conforme bem explica o douto jurista José Miguel 

Garcia Medina, inclusive em relação ao arrolamento comum:“No regime do 

Código de Processo Civil de 2015, a prova de quitação dos tributos não é 

condição para a homologação. De acordo com o § 2.º do art. 659 da nova 

lei processual, basta que se intime a Fazenda Pública para lançamento do 

tributo cabível.” (...)“No caso previsto no art. 664 do CPC/2015, o rito 

simplificado terá cabimento em função do valor dos bens apresentados 

para partilha. Onde o § 4.º do art. 664 se refere ao art. 672, parece ter 

havido erro de redação, pois o tema é versado pelo art. 662 do CPC/2015.” 

(...) (in NCPC Comentado: com remissões e notas comparativas ao 

CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 611) Pelo exposto e 

de acordo com a manifestação ministerial, homologo por sentença, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos o plano de partilha 

apresentado nos autos, preservando-se a cota-parte de herdeiro incapaz, 

fls. 230, e, salvo erro, omissão e eventual direito de terceiro. Decorrido o 

trânsito em julgado, expeça-se o necessário, formal de partilha, certidão 

de pagamento, carta de adjudicação e/ou alvará(s), com a observância 

ainda de que é requisito para o registro, a comprovação de pagamento ou 

isenção de tributos e de inexistência de débito junto à Fazenda Pública 

(Municipal, Estadual e Federal), pela via administrativa, nos termos da Lei 

Estadual 7.850/2002, do CPC, art. 662, bem como da Lei 6015/73, art. 143. 

Procedam-se as retificações e anotações necessárias, quanto a 

conversão para arrolamento. Atendidas as determinações supra, 

cientifiquem a Fazenda Pública, art. 659 § 2º CPC.Após, certificado o 

trânsito em julgado, ao arquivo, com as cautelas de estilo, anotações e 

baixas. Cumpra-se, com a observância das formas e prazos legais.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 712111 Nr: 5194-89.2011.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMSM, CMSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCPM, EDERSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANIR MARCELO DE PIERI - 

OAB:5.698-A/MT, IGOR GUERRA ROCHA - OAB:19.808/MT, JEFERSON 

VANDERLEI GEISS - OAB:16.818/MT, LÍGIA MÁRCIA DA SILVA - 

OAB:9.590-E/MT, STEFANIE ROSA GOMES - OAB:12.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Considerando que ao manifestar às fls. 910/917v, dentre outras 

argumentações e pedidos a inventariante, ratifica a pretensão de 

homologação do plano de partilha, e, ainda, menciona a prática de “crime 

de imissão e uso de documento falso”, “a pedido da herdeira contestante”, 

bem como requer “a condenação da herdeira Closeny nas penas da 

litigância de má-fé”, fls. 917v, impõe-se, portanto, para que não se cogite 

de nulidade, inclusive em observância dos arts. 7º, 9º e 10 do Código de 

Processo Civil, oportunizar a manifestação da referida herdeira, mesmo 

porque:

 “A condenação por litigância de má-fé pressupõe a existência de três 

requisitos, a saber: a) que a conduta da parte se subsuma a uma das 

hipóteses taxativamente elencadas; b) que à parte tenha sido oferecida 

oportunidade de defesa (CF, art. 5º LV); e que da sua conduta resulte 

prejuízo processual à parte adversa.” (in RSTJ 135/187 - Theotônio 

Negrão).

 Assim sendo, intime-se a herdeira Closeny Maria Soares Modesto, para 

que manifeste no prazo de dez dias. Após, voltem os autos imediatamente 

conclusos para análise.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1131659 Nr: 23720-31.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDMS, FJDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 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): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1039718 Nr: 41461-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGL, LRLP, TCMP, MLP, FCMPDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14.230/MT, GIULIANO BERTUCINI - OAB:5269/MT, GOULTH 

VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO - OAB:7082, MATHEUS GUILHERME 

POUSO GOMES - OAB:11.578, MATHEUS GUILHERME POUSO GOMES - 
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OAB:11.578/MT, MATHEUS GUILHERME POUSO GOMES - OAB:11578

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Cumpra-se conforme determinado nesta data nos autos em apenso, 

código 1222964, no que diz respeito ao desentranhamento e juntada 

nestes autos, bem como em relação à intimação da inventariante para 

manifestar no prazo de dez dias, inclusive quanto ao interesse no 

prosseguimento deste processo, diante do certificado, ainda, às fls. 97, 

sob pena de imediata remoção, em caso de inércia. Após, voltem 

conclusos para análise. Às providências.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 391062 Nr: 26296-41.2009.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS DAMASCENO, JACQUELLINE DA 

SILVA DAMASCENO, LENICE DIAS DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RAILDO FRANCISCO 

DAMASCENO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4.729-A, FERNANDO H. LUCHETTI RODRIGUES - OAB:OAB/MT 

12.409-A, LUIZ AUGUSTO LEITE - OAB:16.115/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:OAB/MT 4729-A, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RORIGUES - 

OAB:OAB/MT 12409-A

 Intimo a senhora Lenice Dias de Moura, por meio de seu advogado para 

manifestar no prazo de 15 dias acerca ao plano de partilha retificado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 132258 Nr: 18123-38.2003.811.0041

 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: TFCDA, MNDA, LDAJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista da Silva - 

OAB:5237/MT, RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO. - OAB:20.891, 

SEBASTIÃO VIEIRA GUIMARÃES - OAB:8661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o Senhor Lourival de Almeida Júnior por meio de seu advogado 

para que manifeste nestes autos, conforme determinado na decisão de 

fls. 330

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024605-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIRA BATISTA NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO OAB - MT0011974A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANUEL COELHO SIMOES (RÉU)

CATARINA DE PAULA CAMPOS SIMOES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANCISCATO SANCHES OAB - MT2321/B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1024605-91.2017.8.11.0041 Ação: 

Sobrepartilha de Divórcio Vistos, etc... Da análise dos autos verifica-se 

que se trata de Ação de Sobrepartilha de Divórcio, em face do espólio de 

Manuel Coelho Simões, ajuizada por Elvira Batista Nunes, em resumo, 

porque, segundo afirma, ao se separar do de cujus no ano de 2005, 

premeditadamente, com a finalidade de prejudicá-la, não teria sido trazido 

à partilha pelo falecido, a integralidade dos bens comuns, razão pela qual, 

pretende, através desta ação, a sobrepartilha dos bens descritos na 

inicial, tais como: a)- 100% das Quotas da empresa CONSTRUTORA 

CONSTRURIO LTDA; b)- Imóvel rural localizado no município de Nobres, 

com área de 800 há (oitocentos hectares); c)- além de 

ressarcimento/indenização por perdas e danos. Realizada a audiência de 

conciliação, e, sem êxito a tentativa de composição amigável, Id 10404733, 

a parte Requerida apresentou contestação, Id 10694705, suscitando, em 

preliminar, a “carência da ação”, inclusive porque os bens pertencentes 

ao patrimônio do de cujus estariam sendo partilhados nos autos de 

inventário, (código 1073747), requerendo, assim, a imediata extinção do 

processo sem resolução do mérito. A contestação foi impugnada, Id 

10917453. Houve reiteração de pedido de tutela de urgência, pela 

Requerente, no Id 13702195. É a síntese. decido. Antes de tudo, 

necessário enfrentar a preliminar de “carência de ação”, levantado pela 

parte Requerida, e, neste caso, atento ao que consta no Id 10694705, não 

vejo como acolher aludida preliminar, muito menos nesta oportunidade, 

mormente porque acaba por se confundir com a questão de fundo, mérito, 

e, ademais, observa-se na inicial, a Requerente pretende, também, com a 

presente ação ressarcimento/indenização, Id 9368378, o que reforça a 

impossibilidade de prematura extinção, nesta fase processual. A 

propósito, nos autos do RAC-TJMT n. 139490/2013, se constata, a título de 

exemplo, inclusive a possibilidade, em tese, de ajuizamento de ação de 

sobrepartilha em face do espólio, pela esposa/companheira, que entenda 

ter sido eventualmente prejudicada, por ocasião da separação/divórcio. 

Além do que, visando, ainda, afastar a preliminar de imediata extinção do 

processo, sem resolução do mérito, não se pode desconsiderar, assim 

também já se decidiu: “...CARÊNCIA DE AÇÃO PELA AUSÊNCIA DE 

INTERESSE PROCESSUAL. A alegação discorrida nesse ponto, ao meu 

juízo, confunde-se com o mérito, de modo que como tal merece ser 

analisado...” (Apelação Cível Nº 70077806834, TJRS, Relator: Altair de 

Lemos Junior, Julgado em 26/06/2018) E mais, a título de exemplo: 

“...Preliminar recursal. A preliminar de falta de interesse de agir 

confunde-se com o mérito do recurso e com ele será analisada...” 

(Apelação Cível Nº 70076930247, TJRS, Relator: Giovanni Conti, Julgado 

em 26/04/2018) Dito isso, não sendo o caso de extinção do processo sem 

resolução do mérito, nesta fase processual, doravante, passo a análise 

do pedido de “tutela de urgência”, reiterado pela Requerente no Id 

13702195, visando a imediata “LIBERAÇÃO DE 50% do valor depositado 

judicialmente pelo Sr. Gaspar Alceu Strey, nos autos do Processo 

1022535-38.2016.811.0041 – 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, 

através de expedição do competente alvará judicial”, e, neste ponto, 

também, não vejo como acolher nesta oportunidade, mormente porque, 

diante da intensa divergência e certa complexidade, a questão relacionada 

ao direito ainda demanda dilação probatória, maior elucidação, o que, aliás, 

poderá ocorrer quando da audiência a seguir designada. Assim sendo, 

vejamos, mais uma vez, como fundamento, por pertinente, o que se extrai 

da jurisprudência: “...O artigo 300 do CPC prevê 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...Desta feita, imperiosa a manutenção da decisão recorrida, 

necessitando a demanda de maior dilação probatória, posto que ao menos 

neste momento processual, pelo conjunto probatório colacionado no 

presente incidente não se vislumbra a probabilidade do direito, ou perigo 

de dano, requisitos autorizadores para a concessão da medida. Decisão 

mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de 

Instrumento Nº 70076563659, TJRS, Julgado em 28/06/2018). E mais: 

“...Para fins de tutela antecipada ou de urgência, necessário, para a sua 

concessão, que estejam presentes os elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300 e 303 do CPC). 

Necessária maior dilação probatória. Manutenção da decisão hostilizada. 

Agravo de instrumento desprovido.” (Agravo de Instrumento Nº 

70073500985, TJRS, Julgado em 28/06/2017). Aliás, assim concluo, pelo 

indeferimento do referido pedido de “tutela de urgência”, tendo em vista 

ainda as medidas acautelatórias já deferidas por este Juízo no Id 9751552, 

e, até porque, nos autos de inventário (código 1073747), frise-se, existe 

bem/patrimônio suficientes para eventual ressarcimento, e, além disso, é 

sabido que o(a) inventariante não pode se utilizar de patrimônio do espólio 

sem a prévia autorização judicial, estando sujeita a prestação de contas e 

as sanções que forem cabíveis, em razão de sua administração. Ressalto, 

todavia, mais uma vez, por pertinente, havendo a efetiva demonstração de 

necessidade premente, “sempre será tempo, enquanto útil for, de se 
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antecipar os efeitos da decisão de mérito ou de acautelar o direito material 

postulado.” (in Curso Didático de Direito Processual Civil, conforme o Novo 

CPC, Tutela Provisória – arts. 294 a 311 – pág. 471, Elpídio Donizetti, ed. 

Atlas, 19 edição, 2016). Outrossim, superadas as questões supra, as 

demais levantadas nos autos, serão objeto de análise/decisão, a priori, ao 

final, depois de oportunizada a dilação probatória, se mais uma vez não 

houver possibilidade de composição amigável. Desta feita, permanecendo 

a litigiosidade, e, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide (CPC 

art. 355) fixo como pontos controvertidos à pretensão relacionada à 

sobrepartilha de bens/patrimônio do de cujus e ressarcimento/indenização, 

postuladas na inicial. Os litigantes ficam cientes que poderão, se 

demonstrada a necessidade, solicitarem esclarecimentos ou ajustes no 

tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias 

(art. 357, § 1º CPC). Designo audiência de tentativa de instrução e 

julgamento, para o dia 11/09/2018 às 16:30 horas. Intimem-se as partes, 

através dos d. patronos, para comparecerem à audiência designada, 

acompanhadas de testemunhas a serem arroladas ou ratificadas, 

havendo interesse, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357 § 4º do CPC). 

Consigno, ainda, nos termos do art. 455 do CPC, ressalvadas as hipóteses 

do § 4º, incumbe a(o) advogado(a) da parte interessada, não sendo o 

caso de comparecimento independente de intimação, informar ou intimar 

mediante carta, com aviso de recebimento a(s) testemunha(s) arrolada(s) 

do dia hora e local da audiência designada, e, “juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento” (§ 1º 

art. 455 CPC), atentando-se, ainda, a Secretaria, para o art. 385, § 1º do 

CPC, se for o caso. A eventual inércia do(a) advogado(a) no que se 

refere à intimação das testemunhas que tiver arrolado ou que tenha se 

comprometido a levar à audiência, independentemente de intimação, 

importará na presunção de desistência da inquirição (art. 455, §§ 2º e 3º 

CPC). A testemunha que intimada na forma do § 1o ou do § 4o do art. 455 

CPC deixar de comparecer sem motivo justificado, será conduzida e 

responderá pelas despesas do adiamento. Às providências, expedindo-se 

o necessário, e, em observância, ainda, do art. 698 do CPC em relação ao 

Ministério Público. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1016815-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE DOS SANTOS (AUTOR)

ATAILDES ROCHA QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ACELINO DE AMARANTE OAB - MT21339/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEHAN CARLOS MIRANDA DE SOUZA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 1016815-22.2018.8.11.0041. Ação: 

Alimentos com Regulamentação de Visitas Vistos, etc... Defiro os 

benefícios de gratuidade da justiça, artigos 98 e 99 do Código de Processo 

Civil, sem prejuízo de eventual necessidade de revogação, nos termos da 

lei. Atento ao princípio constante do artigo 1.694, §§ 1º e 2º, do Código 

Civil, considerando-se a idade do menor; considerando que é obrigação 

não só dos guardiões/Requerentes, mas também do pai no que tange ao 

sustento dos filhos; considerando que os alimentos provisórios visam tão 

somente evitar que o alimentando pereça, até que se decida em definitivo 

o valor dos alimentos segundo a capacidade de quem paga e a 

necessidade de quem recebe, arbitro alimentos provisórios no valor de 

50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, valor este que entendo 

adequado para a situação dos autos possibilitando a satisfação das 

necessidades mínimas do menor e o adimplemento por parte do Requerido, 

cujo valor será devido a partir da citação e deverá ser pago até o dia 10 

(dez) de cada mês mediante recibo ou depósito na conta bancária a ser 

indicada nos autos. Se o Requerido possuir vínculo empregatício e for 

informado nos autos, o valor dos alimentos de 50% (cinquenta por cento) 

do salário mínimo passará a ser pago mediante desconto em folha de 

pagamento, inclusive sobre o 13º salário e verbas rescisórias, quando 

houver, e depositado na conta bancária indicada nos autos. Oficie-se para 

desconto. Intimem-se os Requerentes para até a data da audiência a ser 

designada informarem os dados bancários para fins de depósito do valor 

dos alimentos. Fixo, provisoriamente, o direito do pai/Requerido de exercer 

seu direito de convivência/visitação aos finais de semana, de maneira 

alternada, com início aos sábados ás 09:00 horas e encerrando-se no 

domingo às 20:00 horas, com a devolução da criança no lar dos avós 

maternos/guardiões, podendo os dias e horários acima ser 

ampliados/modificados de acordo a vontade das partes e visando atender 

o interesse do filho/neto. Considerando que de acordo com o Código de 

Processo Civil (Lei 13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos, em 

observância ainda ao art. 693 do CPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 21/08/2018 às 14:30 horas. Cite-se a parte Requerida com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data designada para 

audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para comparecer, portando os documentos 

pessoais, com a observância de que o mandado de citação deverá conter 

apenas os dados da audiência, desacompanhado(a) de cópia da petição 

inicial, sendo assegurado o direito de examinar seu conteúdo a qualquer 

tempo (§ 1º art. 695 CPC). Na audiência, as partes deverão estar 

acompanhadas de advogados ou de defensores públicos (§ 4º art. 695 

CPC), sendo que nos termos do art. 77, § 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a 

ausência injustificada das partes na audiência de conciliação pode ser 

considerada como ato atentatório à dignidade da justiça. Não havendo 

possibilidade de acordo/composição, conforme previsto no art. 697 do 

CPC, passará a contar, da data da audiência, o prazo de 15 (quinze) dias 

para contestar a ação (art. 335, I, CPC); e, se não contestada, 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (artigo 344 do CPC). Intimem-se, ainda, os Requerentes, através de 

seu d. patrono, para comparecerem na audiência, bem como cientifique o 

Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1019018-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. L. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYGIA CRYSTINA LACERDA DOS SANTOS OAB - 024.934.181-66 

(REPRESENTANTE)

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO LOPES ANICETO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1019018-54.2018.8.11.0041. Ação: 

Alimentos e Guarda. Vistos, etc... Defiro os benefícios de gratuidade da 

justiça, artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de 

eventual necessidade de revogação, nos termos da lei. Atento ao princípio 

constante do artigo 1.694, §§ 1º e 2º, do Código Civil, considerando-se a 

idade do menor; considerando que é obrigação não só da mãe, mas 

também do pai no que tange ao sustento dos filhos; considerando que os 

alimentos provisórios visam tão somente a evitar que o alimentando 

pereça, até que se decida em definitivo o valor dos alimentos segundo a 

capacidade de quem paga e a necessidade de quem recebe, arbitro 

alimentos provisórios no valor de 20% (vinte por cento) sobre a 

remuneração líquida do Requerido, inclusive sobre o 13º salário, com 

exclusão dos descontos obrigatórios (INSS e IRRF) e do desconto sobre o 

adicional de férias, valor este que entendo adequado para a situação dos 

autos, possibilitando a satisfação das necessidades mínimas do menor e o 

adimplemento por parte do Requerido e que serão devidos a partir da 

citação e deverá ser pago mediante desconto em folha de pagamento e 

depositado na conta bancária indicada nos autos. Oficie-se para 

desconto. As questões relacionadas à guarda e ao direito de visitas serão 

analisadas após a realização da audiência de tentativa de conciliação, a 

ser abaixo designada, caso não haja acordo entre as partes. 

Considerando que de acordo com o Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos, em observância ainda ao art. 

693 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 16/08/2018 às 

14:30 horas. Cite-se a parte Requerida com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias da data designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para 
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comparecer, portando os documentos pessoais, com a observância de 

que o mandado de citação deverá conter apenas os dados da audiência, 

desacompanhado(a) de cópia da petição inicial, sendo assegurado o 

direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC). Na 

audiência, as partes deverão estar acompanhadas de advogados ou de 

defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 77, 

§ 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a ausência injustificada das partes na 

audiência de conciliação pode ser considerada como ato atentatório à 

dignidade da justiça. Não havendo possibilidade de acordo/composição, 

conforme previsto no art. 697 do CPC, passará a contar, da data da 

audiência, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, 

CPC); e, se não contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte autora (artigo 344 do CPC). Intimem-se, ainda, a 

representante legal do Requerente, através de sua d. patrona, para 

comparecerem na audiência, bem como cientifique o Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1015995-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZELI SANTOS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA OAB - MT21403/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SÁ CARVALHO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1015995-03.2018.8.11.0041 Ação: 

Alimentos Vistos, etc... Defiro os benefícios de gratuidade da justiça, 

artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de eventual 

necessidade de revogação, nos termos da lei. Atento ao princípio 

constante do artigo 1.694, §§ 1º e 2º, do Código Civil, considerando-se a 

idade do menor; considerando que é obrigação não só da mãe, mas 

também do pai no que tange ao sustento dos filhos; considerando que os 

alimentos provisórios visam tão somente evitar que o alimentando pereça, 

até que se decida em definitivo o valor dos alimentos segundo a 

capacidade de quem paga e a necessidade de quem recebe, arbitro 

alimentos provisórios em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, 

valor este que entendo adequado para a situação dos autos possibilitando 

a satisfação das necessidades mínimas do menor e o adimplemento por 

parte do Requerido, cujo valor será devido a partir da citação e deverá ser 

pago até o dia 10 (dez) de cada mês mediante recibo ou depósito na conta 

bancária indicada nos autos. Se o Requerido possuir vínculo empregatício 

e for informado nos autos, o valor dos alimentos de 50% (cinquenta por 

cento) do salário mínimo passará a ser pago mediante desconto em folha 

de pagamento, inclusive sobre o 13º salário e verbas rescisórias, quando 

houver, e depositado na conta bancária indicada nos autos. Oficie-se para 

desconto. Designo audiência de tentativa de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 16/08/2018 às 13:30 horas. Cite-se o Requerido e 

intimem-se as partes, a representante legal do Requerente através de seu 

d. patrono, para que compareçam à audiência acompanhadas de seus 

advogados e testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, 

importando a ausência da representante legal do Requerente em extinção 

e arquivamento do feito e a do Requerido em confissão e revelia. Na 

audiência, se não houver acordo, poderá o Requerido contestar, desde 

que o faça por intermédio de advogado, passando-se, em seguida, à 

ouvida das testemunhas e prolação de sentença. Notifique-se o Ministério 

Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003280-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN HENRIQUE HORA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN JACKSON COSTA OAB - MT4871/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUELLA ROSA OLIVEIRA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1003280-80.2017.8.11.0002 Ação: 

Oferta de Alimentos Vistos, etc... Trata-se de Ação de Oferta de 

Alimentos distribuída a esta Vara por força da declinação de competência 

do Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de 

Várzea Grande/MT. Feita essa consideração, passo a analisar o pedido 

inicial. Defiro os benefícios de gratuidade da justiça, artigos 98 e 99 do 

Código de Processo Civil, sem prejuízo de eventual necessidade de 

revogação, nos termos da lei. Atento ao princípio constante do artigo 

1.694, § 1º, do Código Civil, considerando-se a idade do menor, arbitro 

alimentos provisórios na quantia ofertada pelo Requerente no valor de R$ 

220,66 (duzentos e vinte reais e sessenta e seis centavos) que equivale a 

20,3% (vinte vírgula três por cento) de seu salário bruto, valor este que 

entendo adequado para a situação dos autos, possibilitando a satisfação 

das necessidades mínimas do Requerido e o adimplemento por parte do 

Requerente, cujo valor será devido a partir da citação e deverá ser pago 

mediante recibo ou depósito em conta bancária de titularidade da mãe do 

menor de conhecimento do Requerente até o dia 10 (dez) de cada mês. 

Designo audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento para 

o dia 16/08/2018 às 15:30 horas. Cite-se o Requerido, através de sua 

representante legal, e intimem-se as partes, o Requerente, pessoalmente, 

para que compareçam à audiência acompanhadas de seus advogados e 

testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, importando a 

ausência do Requerente em extinção e arquivamento do feito e a da 

representante legal do Requerido em confissão e revelia. Na audiência, se 

não houver acordo, poderá a representante legal do Requerido contestar, 

desde que o faça por intermédio de advogado, passando-se, em seguida, 

à ouvida das testemunhas e prolação de sentença. Intimem-se, 

pessoalmente, os d. patronos do Requerente para comparecerem na 

audiência. Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1017794-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA SOARES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO OAB - MT0009098A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1017794-81.2018.8.11.0041 Ação: 

Alimentos c/c pedido de fixação de Alimentos provisórios Vistos, etc... 

Defiro os benefícios de gratuidade da justiça, artigos 98 e 99 do Código de 

Processo Civil, sem prejuízo de eventual necessidade de revogação, nos 

termos da lei. Atento ao princípio constante do artigo 1.694, §§ 1º e 2º, do 

Código Civil, considerando-se a idade do menor; considerando que é 

obrigação não só da mãe, mas também do pai no que tange ao sustento 

dos filhos; considerando que os alimentos provisórios visam tão somente 

evitar que o alimentando pereça, até que se decida em definitivo o valor 

dos alimentos segundo a capacidade de quem paga e a necessidade de 

quem recebe, arbitro alimentos provisórios em 50% (cinquenta por cento) 

do salário mínimo, valor este que entendo adequado para a situação dos 

autos possibilitando a satisfação das necessidades mínimas do menor e o 

adimplemento por parte do Requerido, cujo valor será devido a partir da 

citação e deverá ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês mediante recibo 

ou depósito na conta bancária a ser indicada nos autos. Se o Requerido 

possuir vínculo empregatício e for informado nos autos, o valor dos 

alimentos de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo passará a ser 

pago mediante desconto em folha de pagamento, inclusive sobre o 13º 

salário e verbas rescisórias, quando houver, e depositado na conta 

bancária a ser indicada nos autos. Oficie-se para desconto. Intime-se a 

representante legal do Requerente, através de sua d. patrona, para até a 

data da audiência indicar seus dados bancários. Se indicado, oficie-se 

para desconto. Designo audiência de tentativa de conciliação, instrução e 
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julgamento para o dia 16/08/2018 às 17:00 horas. Cite-se o Requerido e 

intimem-se as partes, a representante legal do Requerente, através de seu 

d. patrono, para que compareçam à audiência acompanhadas de seus 

advogados e testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, 

importando a ausência da representante legal do Requerente em extinção 

e arquivamento do feito e a do Requerido em confissão e revelia. Na 

audiência, se não houver acordo, poderá o Requerido contestar, desde 

que o faça por intermédio de advogado, passando-se, em seguida, à 

ouvida das testemunhas e prolação de sentença. Notifique-se o Ministério 

Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1021678-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MANOEL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198/O (ADVOGADO)

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KETHLLEN HSTEFFANEN DE SANT´ANA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

"Vistos, etc... Intime-se a parte autora para que informe o endereço da 

parte requerida ante a sua não localização, no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme o teor da certidão do senhor oficial de justiça ID 13180085."

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000356-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY HONORATO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

WANDERLUCE CASSIA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

WALMIR ROBERTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

EDNA FRANCISCA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

WANDERLY APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

WILMA LUCIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

WALTER ANASTACIO DE OLIVEIRA CURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0015373A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO HONORATO DE OLIVEIRA FILHO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

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 : 

1000356-42.2018.8.11.0041. REQUERENTE: EDNA FRANCISCA DE 

OLIVEIRA, WALMIR ROBERTO DE OLIVEIRA, WANDERLY APARECIDA DE 

OLIVEIRA, WALTER ANASTACIO DE OLIVEIRA CURADO, VANDERLEY 

HONORATO DE OLIVEIRA, WANDERLUCE CASSIA DE OLIVEIRA SILVA, 

WILMA LUCIA DE OLIVEIRA REQUERIDO: JOAO HONORATO DE OLIVEIRA 

FILHO Vistos, etc. Intime-se o Inventariante para providenciar: a) - 

recolhimento do imposto “causa mortis” juntando aos autos as guias de 

recolhimento ou prova da isenção nos termos da Lei 7.850 de 18/12/2002; 

b) – a partilha dos bens. As providências deverão se dar no prazo de 20 

(vinte) dias. Determino a pesquisa BACENJUD em nome do falecido. 

Ciência ao Ministério Público. Por fim, concluso. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1029809-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EROTIDES FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

JAIR SANDRO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO JOSE FERREIRA OAB - MT3574/O (ADVOGADO)

RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA OAB - MT18060/O (ADVOGADO)

NADESKA CALMON FREITAS OAB - MT0011548A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALEXANDRE LOZANO PEREIRA (REQUERIDO)

LAURA KAREN LOZANO BAGATTA (REQUERIDO)

ALEXANDRE LUIZ LOZANO PEREIRA (REQUERIDO)

LEONARDO DANIEL LOZANO PEREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

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 : 

1029809-19.2017.8.11.0041. REQUERENTE: JAIR SANDRO FERREIRA DA 

SILVA, MARIA FERREIRA DA SILVA, EROTIDES FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: LEONARDO DANIEL LOZANO PEREIRA, LAURA KAREN 

LOZANO BAGATTA, ALEXANDRE LUIZ LOZANO PEREIRA, LUIZ 

ALEXANDRE LOZANO PEREIRA Vistos, etc. Dê - se vista ao 

representante do Ministério Público novamente para manifestação, tendo 

em vista que não está anexo aos autos a manifestação do MP. Após, volte 

conclusos para deliberação. Cumpra - se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1034618-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA TONELLE BRUSTOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SADI LUIZ BRUSTOLIN JUNIOR OAB - MT20407/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SADI LUIZ BRUSTOLIN (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

GLAUCIA TONELLE BRUSTOLIN (HERDEIRO)

SADI LUIZ BRUSTOLIN JUNIOR (HERDEIRO)

M. E. T. B. D. O. (HERDEIRO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 836.321.661-53 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Dê-se vistas ao 

Ministério Público. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de julho de 

2018. Gilperes Fernandes da Silva Juiz de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 884702 Nr: 19648-69.2014.811.0041

 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: CLAUDIO MALAQUIAS DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA DE MELO ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBENIS PEREIRA JARA - 

OAB:15.967/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jamel Fouad Mousse - 

OAB:SC 45.183, LUIZ CLÁUDIO NASCIMENTO - OAB:5475, TANIA 

BENEDITA CORREIA - OAB:12.179/MT

 Impulsiono o feito com intimação do patrono do requerido para, em 15 

dias, apresentar alegações finais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1165218 Nr: 38023-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDLL, MLDLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABIA BARBOSA DA FONSECA - 
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OAB:10.869, DEFENSORIA PÚBLICA DE CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DO LAUDO 

PERICIAL, DE FLS. 57/59, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 904829 Nr: 33463-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDFH

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Intimem - se as partes para que tomem conhecimento do laudo emitido 

pela POLITEC, juntado aos autos e se manifestem no prazo de 10 (dez) 

dez dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 740028 Nr: 36718-07.2011.811.0041

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA ANTÔNIA BENEDITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELI PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

OAB:3923/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISSON APARECIDO DE 

SOUZA ALMEIDA - OAB:12.937/MT, HITLER PULLIG FILHO - 

OAB:11529, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6.486-B, JOSÉ FERREIRA 

DA SILVA - OAB:8191

 Certifico que já decorreram 6 meses para as partes alienarem o bem.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1116978 Nr: 17450-88.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TADN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÚCLEO DE PRÁTICAS 

JURÍDICAS DA UNIC - UNIJURIS - OAB:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADAUTO RIBEIRO DE SALES, Cpf: 

54977053400, Rg: 0569649422015-1, Filiação: Francisca Fernandes 

Ribeiro de Sales e Pedro Ribeiro da Silva, brasileiro(a), carpinteiro. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A CITAÇÃO DO REQUERIDO, BEM COMO SUA 

INTIMAÇÃO PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADO PARA O DIA 21/08/2018 ÀS 

14:30H, NA SEDE DESTE JUÍZO.

Resumo da Inicial: AÇÃO DE GUARDA COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA C/C ALIMENTOS.

Despacho/Decisão: ESTADO DE MATO GROSSOPODER 

JUDICIÁRIOCOMARCA DE CUIABÁ - MTJUÍZO DA QUINTA VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕESTERMO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO.Número do Processo: 

17450-88.2016.811.0041Código: 1116978Requerente: TEODOMIRA 

ALENCAR DO NASCIMENTORequerido: ADAUTO RIBEIRO DE SALESData e 

horário: terça-feira, 20 de março de 2018, 17h30min.PRESENTESJuiz de 

Direito: Dr. LUIS FERNANDO VOTO KIRCHEPromotor de Justiça: 

THEODOSIO FERREIRA DE FREITASDefensor Público: ANDERSON CASSIO 

COSTA OURIVES Requerente: TEODOMIRA ALENCAR DO 

NASCIMENTODELIBERAÇÕESPelo MM. Juiz foi deliberado: Vistos, 

etc...Considerado que o juízo deprecado informou quanto ao não 

recebimento da carta precatória resta prejudicada a presente 

audiência.Redesigno a presente audiência para o dia 14/05/2018 às 

14h30min.Expeça-se carta precatória para o juízo deprecado solicitando a 

citação/intimação do requerido.Sai intimada a parte autora.Ciente o 

Ministério Público e a Defensoria Pública.Nada mais havendo a consignar, 

por mim, Marcelo Souza, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes. Luis Fernando Voto KircheJuiz(a) de DireitoPromotor de 

Justiça: THEODOSIO FERREIRA DE FREITASDefensor Público: ANDERSON 

CASSIO COSTA OURIVES Requerente: TEODOMIRA ALENCAR DO 

NASCIMENTO

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, Laihana Mikaelle Oliveira 

da Cunha, digitei.

Cuiabá, 10 de julho de 2018

Gilperes Fernandes da Silva Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1116978 Nr: 17450-88.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TADN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÚCLEO DE PRÁTICAS 

JURÍDICAS DA UNIC - UNIJURIS - OAB:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADAUTO RIBEIRO DE SALES, Cpf: 

54977053400, Rg: 0569649422015-1, Filiação: Francisca Fernandes 

Ribeiro de Sales e Pedro Ribeiro da Silva, brasileiro(a), carpinteiro. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A CITAÇÃO DO REQUERIDO, BEM COMO SUA 

INTIMAÇÃO PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADO PARA O DIA 21/08/2018 ÀS 

14:30H, NA SEDE DESTE JUÍZO.

Resumo da Inicial: AÇÃO DE GUARDA COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA C/C ALIMENTOS.

Despacho/Decisão: ESTADO DE MATO GROSSOPODER 

JUDICIÁRIOCOMARCA DE CUIABÁ - MTJUÍZO DA QUINTA VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕESTERMO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO.Número do Processo: 

17450-88.2016.811.0041Código: 1116978Requerente: TEODOMIRA 

ALENCAR DO NASCIMENTORequerido: ADAUTO RIBEIRO DE SALESData e 

horário: terça-feira, 20 de março de 2018, 17h30min.PRESENTESJuiz de 

Direito: Dr. LUIS FERNANDO VOTO KIRCHEPromotor de Justiça: 

THEODOSIO FERREIRA DE FREITASDefensor Público: ANDERSON CASSIO 

COSTA OURIVES Requerente: TEODOMIRA ALENCAR DO 

NASCIMENTODELIBERAÇÕESPelo MM. Juiz foi deliberado: Vistos, 

etc...Considerado que o juízo deprecado informou quanto ao não 

recebimento da carta precatória resta prejudicada a presente 

audiência.Redesigno a presente audiência para o dia 14/05/2018 às 

14h30min.Expeça-se carta precatória para o juízo deprecado solicitando a 

citação/intimação do requerido.Sai intimada a parte autora.Ciente o 

Ministério Público e a Defensoria Pública.Nada mais havendo a consignar, 

por mim, Marcelo Souza, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes. Luis Fernando Voto KircheJuiz(a) de DireitoPromotor de 

Justiça: THEODOSIO FERREIRA DE FREITASDefensor Público: ANDERSON 

CASSIO COSTA OURIVES Requerente: TEODOMIRA ALENCAR DO 

NASCIMENTO

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, Laihana Mikaelle Oliveira 

da Cunha, digitei.

Cuiabá, 10 de julho de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1055884 Nr: 49096-53.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDPLZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX MARTINS 

SALVATIERRA - OAB:19575

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR AS 

PARTES, NA PESSOA DE SEUS ADVOGADOS, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER A AUDIÊNCIA DE 

TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 28/08/2018 ÀS 

15:00H, NA SEDE DESTE JUÍZO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 254274 Nr: 19081-19.2006.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MABT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com intimação dos advogados Jorge de Moares Filho 

OAB/MT 3.964 e Francisval Dias Mendes OAB/MT 3.563 00 para, caso 

queira, manifestar nos autos em 05 dias, ante o desarquivamento a 

pedido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1062681 Nr: 52205-75.2015.811.0041

 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: CADAT, ECDAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAN FREITAS VIEIRA - 

OAB:11.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ROBERTO TEIXEIRA - 

OAB:10892

 Vistos, etc.

Dê-se vistas ao Ministério Público.

Após, volte os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se.

Cuiabá – MT, 09 de julho de 2.018.

Luis Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016756-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. D. S. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLE ANNE PINTO DE SOUZA OAB - 014.853.131-80 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

Vistos, etc. A presente demanda fora proposta perante a Quinta Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta comarca, no entanto fora o 

nobre juízo da Quarta Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

comarca, o prolator da sentença que fixou os alimentos em favor do 

exequente. (ID n.º 13686315). Assim, o Juízo competente é o da Quarta 

Vara Especializada de Família e Sucessões desta comarca. Sobre o tema, 

vejamos o teor do art. 516, II do Código de Processo Civil: Art. 516. O 

cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: [...] II - o juízo que decidiu 

a causa no primeiro grau de jurisdição; [...] Diante do exposto, determino a 

remessa dos presentes autos ao insigne juízo da Quarta Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta comarca, mediante as 

devidas baixas e anotações. Às providências. Cumpra-se, com a máxima 

urgência. Cuiabá-MT, 10 de julho de 2018. Gilperes Fernandes da Silva 

Juiz de Direito em Substituição Legal

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1011151-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA BUENO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE BRITO CANDIDO OAB - MT2802-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO DA SILVA BUENO (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 Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

14069885, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 10 de julho de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1011650-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES DOUGLAS MARONGIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS JOSE DE SOUZA OAB - MT18638/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA OLIVEIRA GUIMARAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1011650-91.2018.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID *, bem como para 

comparecer à audiência ali designada. Cuiabá/MT, 10 de julho de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019406-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK OAB - MT0015515A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVINO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1019406-54.2018 VISTOS, ETC. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a cópia de mandado. Comunique-se ao deprecante, 

prestando as informações. Após, atingida à finalidade, observando as 

formalidades legais, devolva-se a Comarca de origem com as cautelas e 

homenagens de estilo. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Cuiabá/MT,10 de julho de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019915-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FRANCISCA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alysson Carlos Canedo Costa (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1019915-82.2018 VISTOS, ETC. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a cópia de mandado. Comunique-se ao deprecante, 

prestando as informações. Após, atingida à finalidade, observando as 

formalidades legais, devolva-se a Comarca de origem com as cautelas e 

homenagens de estilo. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Cuiabá/MT, 10 de julho de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1290332 Nr: 5013-44.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDA VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS VICENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO FURIM - 

OAB:6543/MT, LUIS FELIPE LAMMEL - OAB:OAB/MT 7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão negativa de fl. 12, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar, 

ressalvando que, não havendo manifestação/impulso à missiva no prazo 

de 30 dias, a precatória será devolvida independentemente de 

cumprimento, no termos do art. 393 da C.N.G.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1296077 Nr: 7139-67.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMDIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES PEREIRA 

CARDOSO - OAB:125702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão negativa de fl. 14, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar, 

ressalvando que, não havendo manifestação/impulso à missiva no prazo 

de 30 dias, a precatória será devolvida independentemente de 

cumprimento, no termos do art. 393 da C.N.G.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 336738 Nr: 7628-56.2008.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RAIMUNDO SALDANHA, VANIA MARIA 

SALDANHA BECKER, JORGE FREDERICO ZARTH BECKER, ELISIO 

SALDANHA JUNIOR, MARIA FÁTIMA BATISTA SALDANHA, KATIA 

AUXILIADORA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ELIZIO SALDANHA, ESPÓLIO DE 

ODETE GRANJA SALDANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA DA SILVA BIGIO 

TARDIN - OAB:6822, JULIO TARDIN - OAB:4479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL ARRUDA 

VILELA GARCIA, para devolução dos autos nº 7628-56.2008.811.0041, 

Protocolo 336738, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112250 Nr: 2780-02.2003.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCE BARRETO RACHID JAUDY

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA 

- OAB:21.354/MT, LUCIANA BORGES MOURA - OAB:6.755/MT, SERGIO 

PAGANOTTO - OAB:12.054/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JESSIKA NAIARA 

VAZ DA SILVA, para devolução dos autos nº 2780-02.2003.811.0041, 

Protocolo 112250, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009173-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA APARECIDA DA SILVA OAB - MT21753/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALVO DOS ANJOS LIMA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1009173-95.2018 VISTOS, ETC. Pretende o requerente a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que 

não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo 

ao seu sustento. Entretanto, nas ações de inventário deve-se levar em 

consideração, para a análise do requerimento de justiça gratuita, a 

capacidade financeira do espólio e não do inventariante ou herdeiros, vez 

que as custas processuais e demais despesas serão suportadas pelo 

próprio espólio. No caso dos autos, foi atribuído o valor de R$ 83.520,02 

(oitenta e três mil quinhentos e vinte reais e dois centavos) à causa, que 

será oportunamente revisto por este juízo, na medida em que, não houve a 

descrição dos bens deixados pelo falecido e/ou sua avaliação, razão pela 

qual postergo a apreciação do pedido de gratuidade para após a 

apresentação das primeiras declarações. Nomeio como inventariante, o 

filho do de cujus Rodrigo da Silva Lima, devendo prestar compromisso no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 617, parágrafo único, do CPC) e as primeiras 

declarações, no prazo de 20 (vinte) dias, em conformidade com o disposto 

no art. 620 do CPC. Ressalto que as primeiras declarações deverão ser 

apresentadas pessoalmente pelo inventariante ou, alternativamente, 

através de procurador com poderes especiais, nos termos do art. 618, III 

do NCPC. Outrossim, na mesma oportunidade devem ser apresentadas 

aos autos as certidões negativas das Fazendas Públicas Federal, 

Estadual (expedida pela Procuradoria Geral do Estado) e Municipal em 

nome do falecido. Por fim, nos termos do Provimento n° 56/2016–CNJ, 

determino a intimação da parte autora, para que, em 15 (quinze) dias, 

traga aos autos certidão de inexistência de testamento deixado pelo autor 

da herança, expedida pela CENSEC – Centro Notarial de Serviços 

compartilhados. Ciência ao Ministério Público, diante da existência de 

interesse de incapaz. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 

10 de julho de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006136-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROGERIO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT0017513A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIUSCIA FERREIRA SILVA MOREIRA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n.º 1006136-60.2018 VISTOS, ETC. Perscrutando os autos, 

verifico que o requerente Carlos Rogerio Moreira assinou procuração em 

nome do Espólio de Katiuscia Ferreira Silva Moreira, outorgando poderes 
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aos advogados para representá-los judicial e extrajudicialmente, 

entretanto, in casu, o Espólio da falecida não é parte requerente, e sim o 

próprio viúvo da de cujus e os filhos deixados por esta (os menores 

incapazes representados por seu genitor). Ademais, na referida 

procuração, o Sr. Carlos Rogerio Moreira intitula-se como inventariante, 

entretanto, somente será inventariante após nomeação judicial neste 

sentido. Em seguida, vislumbro que a herdeira Yohana Dias Moreira atingiu 

a maioridade, devendo ser regularizada a sua representação processual. 

Consigno ainda que as referidas procurações deverão outorgar poderes 

expressos para apresentar primeiras e últimas declarações, ante o teor do 

art. 618, III do NCPC. Por tal razão, intimem-se os requerentes para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sejam sanadas as irregularidades apontadas, 

sob pena de extinção da demanda, nos termos do artigo 76, §1º, I do 

NCPC. Prosseguindo, o requerente atribuiu à causa o valor de R$ 

578.000,00 (quinhentos e setenta e oito mil reais), porém, em uma análise 

perfunctória, constato que o valor dos bens a serem partilhados 

ultrapassa o limite previsto no art. 664 do NCPC, razão pela qual indefiro o 

pedido de processamento da ação por arrolamento comum, devendo estes 

autos digitais serem processados pelo rito do inventário. 

Consequentemente, quanto ao pedido de gratuidade da justiça formulado 

pelos requerentes, esclareço que nas ações de inventário deve-se levar 

em consideração a capacidade financeira do espólio e não dos herdeiros, 

e, considerando que, a priori, o valor dos bens deixados pela de cujus é 

de grande monta, determino a intimação dos requerentes para, em 15 

(quinze) dias, comprovar que o espólio preenche os requisitos 

necessários para a concessão dos referidos benefícios, nos termos do 

art. 99, §2º do NCPC. De mais a mais, para determinar exatamente o valor 

correto a ser atribuído à causa, postergo a análise para após a realização 

das avaliações dos bens inventariados. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. VALOR DA CAUSA. APURAÇÃO DE 

ACORDO COM A AVALIAÇÃO FISCAL OU JUDICIAL. De acordo com o art. 

10, § 2º, da Lei Estadual nº 14.634/2014, que instituiu a taxa única de 

serviços judiciais, com a redação dada pela Lei nº 15.016/2017, nos 

processos de inventário e de arrolamento, o valor da causa é a avaliação 

procedida pela Fazenda Pública estadual ou avaliação judicial. Logo, deve 

aportar aos autos a aludida avaliação, para que então se possa aferir o 

correto valor da causa, inclusive para efeito de recolhimento dos impostos 

incidentes sobre o patrimônio a inventariar. Reformada a decisão 

agravada, que determinou a adequação do valor atribuído à causa, com 

base no art. 292, VI, do CPC. Deram provimento. Unânime. (TJRS; AI 

0021526-86.2018.8.21.7000; Cruz Alta; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. 

Luiz Felipe Brasil Santos; Julg. 26/04/2018; DJERS 03/05/2018) Por fim, 

determino que a parte autora traga aos autos certidão de inexistência de 

testamento deixada pela de cujus, conforme determina o Provimento nº 

56/2016 do CNJ, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o lapso, 

certifique-se e conclusos. Às providências. Cuiabá/MT, 10 de julho de 

2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1013128-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS JAUDY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN OAB - MT0004605A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS JAUDY (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1013128-37.2018 VISTOS, ETC. Trata-se de Pedido de 

Abertura de Inventário interposto por Antônio Carlos Jaudy em relação aos 

bens deixados por Zarife Kalil Jaudy. Perscrutando os autos, verifico que 

existe informação de que a de cujus lavrou testamento cerrado perante o 

Cartório do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, razão pela qual, determino 

a expedição de ofício ao supracitado Cartório requerendo informações 

quanto a testamento deixado pela falecida Zarife Kalil Jaudy, remetendo a 

este juízo o referido documento, caso realmente tenha sido 

confeccionado. Cumprida a determinação, dê-se vista ao representante do 

Ministério Público e, após, renove-me à conclusão para a adoção das 

demais providências previstas no art. 735 do NCPC. Intime-se e 

cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 10 de julho 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-557 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO

Processo Número: 1019499-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO SOUZA E SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL RIBEIRO FILHO OAB - MT0005073A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS DE BOMBEIROS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO (CPP) (EXECUTADO)

COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Ante o exposto, rejeito a 

preliminar suscitada. Noutro norte, em relação ao mérito da liminar, 

importante ressaltar que no dia 29/06/18 às 16h22min, no processo nº 

1018645-23.2018.8.11.004, indeferi pleito idêntico ao objeto da presente 

demanda[1], e pelos mesmos motivos, mantenho o indeferimento liminar. 

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, 09 de julho de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS" 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1018971-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HAROLDO VARELA DO CARMO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX JOSE SILVA OAB - MT0009053A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADOR GERAL DO ESTADO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

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 

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, 4 de julho 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012212-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SEVERINO DA COSTA TEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA CRISTINA FARIA ARAUJO OAB - MG170483 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002659-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003088-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019540-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ESPINDULA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANNE DOS SANTOS CORDEIRO OAB - MG148833 (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 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: "Ante 

ao exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela, pleiteado na 

exordial, tão somente para determinar que o requerido, garanta a 

participação do autor nos testes de aptidão física vindouros. Cite-se o 

requerido para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, consignando 

às advertências legais. Com a contestação, manifeste-se a parte autora 

em 15 (quinze) dias. Sem prejuízo da providência supra, colha-se parecer 

ministerial. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 5 

de julho de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012977-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA GUOLLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016120-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE OLIVEIRA JANKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURILENE LOPES SOARES OAB - MT25082/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016045-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERLIETE LEMES DA SILVA LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURILENE LOPES SOARES OAB - MT25082/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012300-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABIZA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016793-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE ALMEIDA AMORIM (AUTOR)

ROSELI BUENO DE ALMEIDA (AUTOR)

ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E 

BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012038-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DA SILVA CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO)

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar 

a cerca da devolução do AR da Requerida, ID 13992134. OBSERVAÇÃO: 
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O 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: 1008838-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTEU NEVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011679-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO GALDINO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

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: 1028203-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILON RODRIGO OLIVEIRA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549/O (ADVOGADO)

ANA LIGIA LEITE DOS REIS OAB - MT0018532A (ADVOGADO)

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT0013296A-O (ADVOGADO)

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 828793 Nr: 34641-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELY MARIA DA CRUZ MENDONÇA, ARINDA CRISTINA 

SPERLLI FERRAZ GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MARÇAL MENDONÇA - 

OAB:3247, JORGE ROBERTO FERREIRA DA CRUZ - OAB:14.531, 

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - OAB:15914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entende de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 860731 Nr: 2292-61.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACELINO LUIZ DE FRANÇA, ALAIDE DO NASCIMENTO 

MAIA, CIRO FRANCISCO DAS NEVES, CARLOS ROBERTO HIGINO 

RODRIGUES, ANGELINA DA SILVA EVANGELISTA, AUGUSTO CESAR 

AIRES DA SILVA, JOAO BERTOLI FILHO, ESPÓLIO DE DANIEL RAMOS DE 

FIGUEIREDO, EROTILDES MARIA DA SILVA BORGES, JUDITH RIBEIRO 

TAQUES LEY, GONÇALINA FRANCISCA DE PAULA, ESPÓLIO DE 

ARNALDO FERREIRA LIMA, MARIA JOSE GUIMARAES, EVA PEREIRA 

SOUZA, SARA CRISTINA DA SILVA BORGES, ROGÉRIO ALENCASTRO DE 

ARRUDA, PAULA APARECIDA FERREIRA CORTÊS MAZINI, PEDRO 

FERREIRA DE AMORIM, ROSELI APARECIDA BERRAR MACAGNAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entende de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 966256 Nr: 7533-79.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA MARIA FERNANDES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAÚJO - 

OAB:13.179-B MT, FRANCISCA DE SÁ - OAB:16391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entende de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 984034 Nr: 15915-61.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SORAIA PESARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES DE 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 12.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Otávio Trovo Marques 

de Souza Procurador do Estado - OAB:

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entende de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1043454 Nr: 43244-48.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATIL MARIA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:OAB/MT 3.811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO - OAB:

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entende de direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 304726 Nr: 15162-85.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISCA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA APARECIDA MUNHOL 

DE OLIVEIRA - OAB:10131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE CUIABÁ / MT - OAB:

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 736635 Nr: 33074-56.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IZALINA DA SILVA CARVALHO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT, 

PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CUIABÁ / MT - OAB:

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 741612 Nr: 38439-91.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO GOMES CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE FREITAS ARANTES - 

OAB:11700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍLIAN PAULA ALVES 

MODESTO DA COSTA (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:10.730/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - OAB:PGM

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 857619 Nr: 59850-25.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA CAVALCANTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ/SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS CENTRAL 

MUNICIPAL DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS SILVÉRIO - 

OAB:OAB/MT 16.319

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 895093 Nr: 26574-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA IZABEL DE OLIVEIRA, ELOIR FRAGA 

SOARES, BRASILINO DOS SANTOS MIRANDA, ESPOLIO DE MARIA 

FERREIRA VALENTIN, ESPOLIO DE JUDITH DA SILVA MORBECK, 

BENEDITO MORBECK CRUZ, CIRLY RODRIGUES DA SILVA, CLARICE 

RAMOS CORRÊA COSTA, CLARICE BEBIANA DE LIMA E SILVA, BENEDITO 

GONÇALO DUARTE, CARMEM DE MOURA, CATARINA VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELA MARA KOZOW 

ALBUQUERQUE - OAB:10.626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

- OAB:PGE

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 926878 Nr: 47573-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA VROBLESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR HONORIO BARRETO 

JUNIOR - OAB:8578

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1045427 Nr: 44079-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELZA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON LUIS FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4811-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1140643 Nr: 27662-71.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUBIA GUEDES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1061656 Nr: 51718-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUXILIADORA DE SOUZA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULYANA LANNES ANDRADE 

PROC MUNICIPIO - OAB:19398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Intime-se a parte autora para, querendo, apresente 

impugnação à contestação, no prazo legal. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 946142 Nr: 58095-29.2014.811.0041

 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: R. A. IMPLANTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E 

HOSPITALARES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR SHIGUEO GALHEGO 

UMETA - OAB:10.351/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o 

presente mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente 

deferida na espécie, para o fim de reconhecer a decadência e declarar 

extinto o crédito tributário litigioso.Processo sem custas e honorários, ex vi 

das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal 

de Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso.A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º da 

Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, 

havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça, consignado as nossas homenagens.P.I.C.Cuiabá/MT, 09 de 

julho de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 910754 Nr: 37378-93.2014.811.0041

 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: DAVI FERREIRA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEISSON ROGER DE PAULA 

COELHO - OAB:11757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHAO (PROC. FEDERAL) - OAB:PROC FEDERAL

 Por fim, nos termos do artigo 373, §1° do CPC, inverto o ônus da prova 

cabendo ao INSS produzir a perícia, uma vez que a parte autora é 

beneficiária da gratuidade da justiça, acarretando uma excessiva 

dificuldade em cumprir o encargo. Desta forma, com fundamento na 

Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, FIXO em R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais) os honorários periciais, que serão, 

desde já, antecipados pelo INSS, com fulcro no artigo 8°, §2°, da Lei 

8.620/93.Intime-se o INSS, para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o 

depósito dos valores dos honorários, que deverá ser levantado pelo 

perito, após a entrega do laudo judicial.Intimem-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 09 de julho de 2018.JORGE IAFELICE 

DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1063423 Nr: 52531-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLE PRUDENTE DE MELLO COZIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1063423 – Embargos à execução

Vistos etc.

Recebo os embargos à execução.

Intime-se a parte embargada para, querendo, apresente impugnação, no 

prazo legal.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 09 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 981591 Nr: 14818-26.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI DA SILVA GASQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANCARLO SANTOS - 

OAB:10799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Autos n.º 981591 – Execução

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, devendo requerer o que entender 

de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 09 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 880822 Nr: 17309-40.2014.811.0041

 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: TENARESSA APARECIDA DE 

ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:7031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Autos n.º 880822 – Execução

 Vistos, etc.

Sobre o petitório retro, manifeste-se a parte a exequente, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 09 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 917565 Nr: 41789-82.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILÊO CARDOSO 

- OAB:OAB/MT 15.652, CARLOS REZENDE JUNIOR - OAB:OAB/MT 

9.059, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - OAB:6.057 MT, 

PAOLA REZENDE BEJARANO - OAB:22.309/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ OTÁVIO TROVO 

MARQUES - OAB:5268/MT

 Autos nº 917565 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 A parte requerente opôs embargos de declaração em face da sentença 

prolatada às fls. 95/96v, aduzindo, em síntese, haver contradição no 
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citado comando judicial (fls. 97/102v).

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, 09 de julho de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 717135 Nr: 46099-39.2011.811.0041

 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: ALAURIDES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - Procuradora do Estado - OAB:

 Autos n.º 717135 – Cumprimento de sentença

 Vistos, etc.

Intime-se a parte credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre o cálculo de fl. 120.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 09 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 837938 Nr: 42669-11.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO MOREIRA DE SOUZA, AILTON CÂNDIDO 

PORTUGUÊS, ANTÔNIO CAMARGO BRANDÃO, ALTAMIR DOS SANTOS, 

ALEXANDRO CARDODO DA FONSECA, AUGUSTO FORTES PEREIRA, 

CALIXTO MOISÉS DE MARIA, CLAUDEMIR FRANÇA MACIEL, DONIZETE 

FERREIRA DA COSTA, AURO RIZ PEREIRA, CÂNDIDO FERREIRA COSTA, 

CEZAR FERNANDES VENTURA, CIRO CARLOS SOARES DE CARVALHO, 

DEIVYT DE OLIVEIRA TOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:OAB MT 158, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

- OAB:PGE

 Autos n.º 837938 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Intime-se a parte devedora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

sobre o laudo pericial apresentado pelos credores.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 09 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 989391 Nr: 18308-56.2015.811.0041

 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: JOÃO COSTELA FILHO, ADONIDES DE SOUSA 

ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR GERAL DO PRONTO SOCORRO 

MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR ALMEIDA FREITAS - 

OAB:727/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.Sem custas e honorár ios 

advocatícios.Preclusas as vias recursais, arquive-se o presente feito, 

mediante as cautelas de estilo.P.I.C. Cuiabá/MT, 09 de julho de 

2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 856147 Nr: 58508-76.2013.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA FRANCES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TONI CARLOS SANCHES - 

OAB:17702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.Sem custas e honorár ios 

advocatícios.Preclusas as vias recursais, arquive-se o presente feito, 

mediante as cautelas de estilo.P.I.C. Cuiabá/MT, 09 de julho de 

2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 915327 Nr: 40429-15.2014.811.0041

 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: MARIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 915327 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Cuida-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer 

com pedido especifico de tutela de urgência proposta por MARIA 

APARECIDA DA SILVA em face do ESTADO de MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados a exordial.

 À fl. 30 sobreveio a notícia do falecimento da parte autora, razão pela 

qual a Defensoria Pública postulou pela extinção do feito.

É o que merece registro.

Fundamento. Decido.

O feito deve ser extinto sem resolução do mérito, em razão da perda do 

objeto.

No curso do feito, a Defensoria Pública comunica este juízo acerca do 

falecimento da requerente, assim, verifica-se a perda do objeto da 

presente ação.

 Indubitavelmente o objeto da presente ação de obrigação de fazer se 

esvaziou, eis que a procedência do pedido, a essa altura, nada alteraria a 

situação fática já existente, o que impõe a extinção da demanda.

A propósito:

 “EXTINÇÃO DO PROCESSO – SURPEVENIENTE DESAPARECIMENTO DO 

INTERESSE PROCESSUAL – CONSEQUENTE ESVAZIAMENTO DO SEU 

OBJETO – APLICAÇÃO DO ART. 267, VI, DO CPC. Se durante o trâmite do 
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processo, inclusive, em segundo grau, sobrevém motivo relevante e 

ensejador do desaparecimento do interesse processual, com conseqüente 

esvaziamento de seu objeto impõe-se sua extinção (dele, processo), a 

teor do art. 267, inciso VI, Estatuto Processual Civil. (TJMG; 4ª Câmara 

Cível; Apelação Cível n. 1.0134.03.033534-0/001; Rel. Des. Hyparco 

Immesi; julgado em 23/06/2005).” (destaquei)

 Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, nos termos do inciso IX, do art. 485, do CPC.

 Sem honorários e custas.

 Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Cuiabá/MT, 09 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 848566 Nr: 51889-33.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO DAYAN, CASTILHO ET VICTOR MAIZMAN 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO FERNANDO DA SILVA 

CASTILHO - OAB:10.393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Conforme se depreende dos autos os exequentes manifestam-se pela 

desistência da ação (fl. 34). A faculdade de desistir da execução é 

assegurada ao credor pelo art. 775, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, homologo por sentença a desistência da ação 

executiva e JULGO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 925 do 

Código de Processo Civil.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado e pagas as custas, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo.

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 830305 Nr: 36019-45.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos n.º 830305 – Execução

 Vistos etc.

 Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial movida por AILTON 

SANTANA DA SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

ambos qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na 

exordial.

À fl. 30 a parte exequente noticia a quitação do crédito executado neste 

feito.

Assim, ante a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO o presente feito, 

com fulcro no artigo 924, inciso II, do C.P.C., fazendo-o por sentença, nos 

termos do artigo 925 do mesmo estatuto legal.

Sem custas e honorários advocatícios.

P.I.C.

 Cuiabá/MT, 09 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1172105 Nr: 41068-62.2016.811.0041

 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: MARIA DOS REIS SOUZA LEAL, VALDOMIRO SILVA 

LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE, MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1172105 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Cuida-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer 

com pedido de tutela de urgência proposta por MARIA DOS REIS SOUZA 

LEAL em face do ESTADO de MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

ambos devidamente qualificados a exordial.

 À fl. 34 sobreveio a notícia do falecimento da parte autora, razão pela 

qual a Defensoria Pública postulou pela extinção do feito.

É o que merece registro.

Fundamento. Decido.

O feito deve ser extinto sem resolução do mérito, em razão da perda do 

objeto.

No curso do feito, a Defensoria Pública comunica a este juízo acerca do 

falecimento da requerente, assim, verifica-se a perda do objeto da 

presente ação.

 Indubitavelmente o objeto da presente ação de obrigação de fazer se 

esvaziou, eis que a procedência do pedido, a essa altura, nada alteraria a 

situação fática já existente, o que impõe a extinção da demanda.

À proposito:

 “EXTINÇÃO DO PROCESSO – SURPEVENIENTE DESAPARECIMENTO DO 

INTERESSE PROCESSUAL – CONSEQUENTE ESVAZIAMENTO DO SEU 

OBJETO – APLICAÇÃO DO ART. 267, VI, DO CPC. Se durante o trâmite do 

processo, inclusive, em segundo grau, sobrevém motivo relevante e 

ensejador do desaparecimento do interesse processual, com conseqüente 

esvaziamento de seu objeto impõe-se sua extinção (dele, processo), a 

teor do art. 267, inciso VI, Estatuto Processual Civil. (TJMG; 4ª Câmara 

Cível; Apelação Cível n. 1.0134.03.033534-0/001; Rel. Des. Hyparco 

Immesi; julgado em 23/06/2005).” (destaquei)

 Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, nos termos do inciso IX, do art. 485, do CPC.

 Sem honorários e custas.

 Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Cuiabá/MT, 09 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 929051 Nr: 48749-54.2014.811.0041

 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: CELSO LEONEL DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSON PAGLIOCO DA CRUZ - 

OAB:12.783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SANTOS DE 

CARVALHO-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:18026-A

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III e §1º do CPC, fazendo-o por sentença nos termos do artigo 

354 do citado diploma legal.Sem custas e honorár ios 

advocatícios.Preclusas as vias recursais, arquive-se o presente feito, 

mediante as cautelas de estilo.P.I.C. Cuiabá/MT, 09 de julho de 

2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 402810 Nr: 35296-65.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NABOR SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT, JANE RODRIGUES BARROS - OAB:13028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 
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- OAB:PROC. FEDERAL

 Autos n.º 402810 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Proceda-se a alteração do pólo ativo da demanda a fim de constar como 

demandante o ESPÓLIO DE NABOR SOARES, representado por sua 

inventariante: LUCILENE DOS SANTOS SOARES, conforme termo e 

compromisso acostado à fl. 213.

Após, prossiga-se no cumprimento do comando judicial 187/189.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 09 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 363741 Nr: 855-58.2009.811.0041

 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: JACKELINE COSTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA SILVA TORQUATO - 

OAB:14.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:1662135

 Autos n.º 363741 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

 Conforme se depreende dos autos a parte autora pugna pela desistência 

da ação e consequente extinção do presente feito (fls. 114/115).

Instado a se manifestar a parte requerida, embora intimada, permaneceu 

silente em relação a tal pleito (fl. 118).

Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente às fls. 114/115, 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal.

Sem custas.

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 da concessão da gratuidade da justiça.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

P. I. C.

 Cuiabá/MT, 09 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 973520 Nr: 11024-94.2015.811.0041

 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: EDILSON CELIRIO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALENCAR DA SILVA - 

OAB:9244/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 973520 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de retro, 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, 09 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1313529 Nr: 11729-87.2018.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ELIAS VIEIRA DE MATOS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO BORGES PEREIRA 

- OAB:PROM DE JUSTIÇ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Desse modo, entendo que a competência para o processamento do 

presente feito pertence ao juízo suscitado.Ante ao exposto, com fulcro no 

que dispõe o artigo 951 do CPC, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA em face do Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e 

Juventude desta comarca.Expeça-se ofício ao Tribunal de Justiça, que 

deverá ser instruído com os documentos necessários a prova do conflito, 

na forma preconizada pelo artigo 953 do CPC.Intimem-se.Expeça-se o 

necessárioCumpra-se.Cuiabá/MT, 09 de julho de 2018.JORGE IAFELICE 

DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1313636 Nr: 11760-10.2018.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ÉRIKA FERNANDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON N. BARBOSA - 

OAB:PROM JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Desse modo, entendo que a competência para o processamento do 

presente feito pertence ao juízo suscitado.Ante ao exposto, com fulcro no 

que dispõe o artigo 951 do CPC, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA em face do Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e 

Juventude desta comarca.Expeça-se ofício ao Tribunal de Justiça, que 

deverá ser instruído com os documentos necessários a prova do conflito, 

na forma preconizada pelo artigo 953 do CPC.Intimem-se.Expeça-se o 

necessárioCumpra-se.Cuiabá/MT, 09 de julho de 2018.JORGE IAFELICE 

DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 443026 Nr: 18841-88.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA PERINI BRASIL DE 

PAULA DURIGAN - OAB:10.729/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Por 

conseguinte, REVOGO a antecipação dos efeitos da tutela concedida na 

espécie.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 da concessão da gratuidade da justiça.Proceda-se 

a alteração do nome da parte autora a fim de constar: MARIA JOSÉ DE 

FIGUEIREDO, em observância aos documentos encartados às fls. 

166/170.Intime-se o INSS para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar o 
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pagamento dos honorários periciais. Aportando aos autos o comprovante 

de pagamento, desde já, autorizo o levantamento do montante em favor do 

expert nomeado na espécie, mediante a expedição do competente 

alvará.Após, transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.P.I.C. Cuiabá/MT, 09 de julho de 

2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 840209 Nr: 44626-47.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATHIANY SAYURI MAEDA PETRAGLIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO BENEDITO 

PETRAGLIA JUNIOR - OAB:7215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: josé roberto curvo garcia 

proc.federal - OAB:mat

 Autos n.º 840209 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Cuida-se de embargos de declaração aviados pela parte autora em face 

da sentença prolatada às fls. 267/269, aduzindo, em síntese, haver 

omissão no referido comando judicial.

É o relato do necessário.

Fundamento e DECIDO:

Pretende a parte autora/embargante ver aclarado na sentença combatida, 

pontos que alega serem omissos, relativamente, ao seu direito a 

reabilitação profissional, período em que a mesma faz jus a recebimento 

do auxílio-doença, até a conclusão de sua reabilitação, bem como, a 

confirmação da liminar deferida na espécie e implantação imediata do 

benefício concedido.

Assiste razão, em parte, a parte embargante, tão somente no tocante a 

implantação imediata do benefício.

Desse modo, sem maiores delongas, CONHEÇO dos presentes embargos 

de declaração para DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, apenas para 

determinar a imediata implantação do benefício concedido.

No mais, mantenho a sentença combatida tal como lançada.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 09 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 227389 Nr: 34626-66.2005.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO PEDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA SANTANA DE OLIVEIRA 

SOUZA - OAB:9.879/MT, VALDECI CALÇA - OAB:5247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por fim, nos termos do artigo 373, §1° do CPC, inverto o ônus da prova 

cabendo ao INSS produzir a perícia, uma vez que a parte autora é 

beneficiária da gratuidade da justiça, acarretando uma excessiva 

dificuldade em cumprir o encargo. Desta forma, com fundamento na 

Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, FIXO em R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais) os honorários periciais, que serão, 

desde já, antecipados pelo INSS, com fulcro no artigo 8°, §2°, da Lei 

8.620/93.Intime-se o INSS, para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o 

depósito dos valores dos honorários, que deverá ser levantado pelo 

perito, após a entrega do laudo judicial.Intimem-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 09 de julho de 2018.JORGE IAFELICE 

DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 396392 Nr: 31396-74.2009.811.0041

 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: CARLINHO FERREIRA BARBOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL, RUI BARBOSA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:8.287/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - Procuradora Federal - OAB:Mat. 6417107, Bruno Ilha Vieira 

Peixoto 1642445-1 - OAB:PROCURADOS FED., GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do 

CPC.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 da concessão da gratuidade da justiça.Intime-se o 

INSS para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar o pagamento dos 

honorários periciais. Aportando aos autos o comprovante de pagamento, 

desde já, autorizo o levantamento do montante em favor do expert 

nomeado na espécie, mediante a expedição do competente alvará.Após, 

transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe.P.I.C. Cuiabá/MT, 09 de julho de 2018.JORGE IAFELICE 

DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 372357 Nr: 9067-68.2009.811.0041

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR PEREIRA PENEZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.Outrossim, assiste razão a autarquia ré quanto a discordância 

com o valor fixado a título de honorários periciais, mormente em 

observância a Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de 

Justiça.Assim, com fundamento na Resolução n. 232/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça, REDUZO o valor dos honorários periciais para R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), que serão, desde já, antecipados pelo 

INSS, com fulcro no artigo 8°, §2°, da Lei 8.620/93.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.Após, 

proceda-se as anotações necessárias, remetendo-se os autos àquele 

Juízo. Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 09 de 

julho de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 870674 Nr: 10077-74.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDOMIRO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAÚJO - 

OAB:13.179-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 )Assim, considerando que a responsabilidade pelo pagamento dos 

honorários periciais é da parte vencida na ação de conhecimento, por 

força do princípio da causalidade, sobrevindo à proposta de honorários, 

intime-se a parte executada para depositar o valor dos honorários, no 

prazo de 10 (dez) dias, a fim de que o feito possa prosseguir.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 
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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, 09 de julho de 2018.JORGE IAFELICE 

DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 848358 Nr: 51714-39.2013.811.0041

 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: LCDSDC, MARCELO NERES DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, UNIMED CUIABÁ 

- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Maria Costa 

Pereira Coutinho (Procuradora do Estado) - OAB:OAB/MT 17.459-O, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Por tais motivos, DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste juízo 

para processar e julgar o presente feito, razão pela qual determino a 

redistribuição deste processo para a 1ª Vara da Infância e Juventude 

Comarca. Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se, com 

urgência.Cuiabá/MT, 09 de julho de 2018.JORGE IAFELICE DOS 

SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 385847 Nr: 21639-56.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO ENORÉ TAQUES, CLETO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

ASSUMPÇÃO JUNIOR - OAB:7021, THIAGO SILVA VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 18.976

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 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.: 424510 Nr: 8461-06.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE SOUZA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA DE OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5.433/MT, TRIANA CAMPANA MICHELLIS - 

OAB:5.277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 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.: 461567 Nr: 30482-73.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIA CRISTIANE DE ALMEIDA ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ - 

OAB:6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO PEDRO SZEZUPIOR 

DOS SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1046104 Nr: 44417-10.2015.811.0041

 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): EDILSON HENRIQUE DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO PRIETO PERES 

GALDINO - PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 Intime-se o embargado para manifestar acerca dos Embargos á 

Execução, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014488-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS ARRAIS DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549/O (ADVOGADO)

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT0013296A-O (ADVOGADO)

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745/O-O (ADVOGADO)

ANA LIGIA LEITE DOS REIS OAB - MT0018532A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Assim, tendo-se em vista que há Juízo competente para 

processar e julgar feitos sob o procedimento especial e, ainda, verificada 

a condição prevista no artigo 2º da supramencionada Lei; evidente em tela 

a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Por todo 

o exposto, declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Capital, para onde os autos deverão ser remetidos. 

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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1061033 Nr: 51438-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANEIDE ELIAS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:OAB/MT 7.174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - 

OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 720844 Nr: 16310-92.2011.811.0041

 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: CARLOS ODORICO DORELÊO ROSA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE REZENDE IUNES DE 
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SOUSA - OAB:12.867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Certifico que a impugnação aos cálculos está tempestiva. Que impulsiono 

esses autos para intimar a parte exequente para, querendo, apresentar 

manifestação, bem como requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1073770 Nr: 56992-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE CARDINALI AERE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PAULO REIS ARAÚJO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:16803-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORENA DIAS GARGAGLIONE 

- OAB:14.629/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Requerida para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1245445 Nr: 19718-81.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLENIO ANTONIO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FORTINI MATEUS - 

OAB:OAB/MT 17.581-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para apresentar nos autos, guia de recolhimento de diligência 

do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 836340 Nr: 41341-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DOS SANTOS

 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: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS (PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 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): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 753407 Nr: 5314-98.2012.811.0041

 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 DO SOCORRO ROSA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LIMA MALLEZAN - 

OAB:541B, ANENILVA GONÇALVES BATISTA - OAB:18.056/MT, 

RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA - OAB:17.306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar as partes para, se manifestar 

acerca do laudo pericial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 705153 Nr: 66-88.2011.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:62716/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS OSVIANI - 

OAB:13.920-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MIGUEL JORGE 

PRADO DE CAMARGO LIBOS, para devolução dos autos nº 

66-88.2011.811.0041, Protocolo 705153, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 868758 Nr: 8573-33.2014.811.0041

 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: MAXUANDER LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO 

BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB-MT 12.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EX POSITIS e tudo o mais que dos autos consta, DENEGO A SEGURANÇA 

pleiteada pelo Impetrante RODRIGO FRAGA LIMA. Por consequência, 

JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, 

do CPC/15.

 Sem custas e honorários.

 Transcorrido o prazo sem a interposição de recursos, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as respectivas baixas.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 964227 Nr: 6648-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA ALEXANDRINA PINTO DE CARVALHO, 

ANA ANGELA CURVO BRUNO, ADEMIR F. CORREA, GEOVANE SOUZA 

DE SÁ, ANA BENEDITA PINTO, ANA ANTONIA DO CARMO E SILVA, ANA 

DA SILVA SOUZA, ANA IRACY LARA DA COSTA, ANA DA COSTA 

NASCIMENTO SILVA, ANA DALVA FINAZZI LUZ, ANA EDVIRGES LEITE, 

ANA FRANCISCA DE OLIVEIRA ARAUJO, ANA GONÇALVES CASTILHO 

DA SILVA, ANA JUSTINA VIEIRA RAMOS, SINTEP - SINDICATO DOS 

TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MT, ESPÓLIO DE ANA LUCIA 

DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA - 

OAB:6831 - PROC.EST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O

 Vistos, etc.

Aguardem-se os autos em cartório até a decisão do Agravo de 

Instrumento interposto.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1065522 Nr: 53436-40.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONICE DE SOUZA LOTUFO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA REGINA SANTANA DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICH DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A

 Vistos, etc.

Aguardem-se os autos em cartório até a decisão do Agravo de 

Instrumento interposto.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 356411 Nr: 26796-44.2008.811.0041

 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: LUCIO MAURO ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE A. DE CARVALHO 

OLIVEIRA - OAB:10155 MT, NILSON MORAES COSTA - OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - Procuradora Federal - OAB:Mat. 6417107

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes, para se 

manifestarem acerca do laudo pericial.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017825-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO STEFANY CORREA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

MARIA JOSE LEAO OAB - MT5031/O (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor do IBADE-Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar 

inaudita altera pars impetrado por JOÃO STEFANY CORREA SILVA contra 

ato praticado pelo PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSOS 

PÚBLICOS DO INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO 

EXECUTIVO – IBADE. Com a inicial vieram documentos. Processo 

inicialmente distribuído junto a 1ª Vara de Fazenda Pública de Cuiabá/MT, 

tendo sido declarada a incompetência em razão da autoridade coatora e 

os autos encaminhados ao TJMT (Id. 13801480). Posteriormente, na 

decisão de Id. 13801518, o TJMT entendeu que o Secretário Estadual de 

Justiça e Direitos Humanos (SEJUDH) não era parte legítima para figurar no 

polo passivo deste mandamus, razão pela qual determinou a remessa à 

primeira instância, para que fossem distribuídos a uma das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública da Capital, tendo sido os autos 

distribuídos para o Juízo desta 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública. 

É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil de 2015 assim preceitua: 

Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o 

juízo. Conforme documentos dos autos, esta ação foi protocolizada em 

05/09/2017, tendo sido distribuída para o Juízo da 1ª Vara de Fazenda 

Pública da Capital, dessa forma entendo que há prevenção deste Juízo. 

Assim, encaminho os autos para a 1ª Vara de Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá, em razão da prevenção. Intime-se. Cumpra-se com 

urgência, uma vez o pedido liminar ainda não foi apreciado. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1031359-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELTA CONSTRUCOES SA EM RECUPERACAO JUDICIAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE BRANDAO ANDRE OAB - RJ163343 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. De acordo com o §2º, do art. 99, do CPC, o pedido de 

gratuidade de justiça pode ser indeferido pelo magistrado quando houver 

nos autos, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para 

a concessão do benefício. Dessa forma, intime-se o autor para que 

comprovar, no prazo de cinco dias, a hipossuficiência alegada na petição 

inicial ou, se assim entender, que promova o recolhimento das custas 

iniciais. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020336-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. R. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZENEIDE DA ROSA BORDINHAO OAB - 058.084.361-09 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Ratifico os termos da decisão proferida pelo MM. Juiz 

Plantonista. Nos termos da Certidão de Id. 14079548, determino que seja 

retificada o tipo da ação para “Carta Precatória”. Cumpra-se. Agamenon 

Alcântara Moreno Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008489-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILMA MARIA DE CARVALHO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANO SOARES MONTEIRO (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Intime-se o requerido, na pessoa de seu representante legal 

para que, no prazo de 30 dias, se assim desejar, apresente impugnação 

ao cumprimento de sentença requerido nos autos (art. 535 do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1031359-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELTA CONSTRUCOES SA EM RECUPERACAO JUDICIAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE BRANDAO ANDRE OAB - RJ163343 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

Vistos, etc. De acordo com o §2º, do art. 99, do CPC, o pedido de 

gratuidade de justiça pode ser indeferido pelo magistrado quando houver 

nos autos, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para 

a concessão do benefício. Dessa forma, intime-se o autor para que 

comprovar, no prazo de cinco dias, a hipossuficiência alegada na petição 

inicial ou, se assim entender, que promova o recolhimento das custas 

iniciais. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 832112 Nr: 37720-41.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO CATARINO PEIXOTO, JOSE FRANCISCO DA 

CRUZ, JOSÉ ELIAS DA SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:6467/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 
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requererem o que entende de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 907795 Nr: 35434-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA DEMARCHI COSTA BEBER, IGNEZ FERREIRA 

DE ALMEIDA, FERNANDO ANTONIO PIRES DA CUNHA, CLENY MACHADO 

DE SOUZA PIRES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4.979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entende de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 931054 Nr: 49858-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUDEAN ELEM SILVA COSTA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSKI - OAB:10.896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entende de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 943473 Nr: 56574-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTH SOUSA DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON GARCIA DA COSTA - 

OAB:13788/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:3234/B

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entende de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 983821 Nr: 15766-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANUSA BATISTA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J. R. BOAVENTURA - 

OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entende de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1065132 Nr: 53296-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEONILSON BENEDITO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:OAB/MT 3.811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entende de direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 379805 Nr: 15660-16.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOILSON JESUS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANYELE A. GOMES DE AQUINO - 

OAB:9.140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL 

MASCARENHAS DIAS - PROC DO MUNICIPIO - OAB:11.981 - B / MT

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 908872 Nr: 36057-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALVA DE BARROS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11.588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPIO - OAB:6944, JOSÉ ADELAR DAL PISSOL- 

PROCURADOR DO MUNICIPIO - OAB:2.838

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 748763 Nr: 945-61.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MG CONSTRUTORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS PALMIERI - 

OAB:298.709, RONNY HOSSE GATTO - OAB:171639

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao despacho de fls. 57, intimo a parte autora para 

especificar as provas que pretende produzir no prazo de 10 (dez)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 883066 Nr: 18592-98.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIADNE DE MELO PEREIRA, HELIANE LINO DE PAULA 

SALIES, LUCIANE CALHEIROS LAPAS, MARIA ALBINA DO NASCIMENTO 

FERREIRA, LEILA LUCIA BARBOSA SIVIERO, HERBER CRISOSTOMO DE 

PINHO, JOÃO GOMES FILHO, JUAREZ SANTOS, CELENIR APARECIDA 

COSTA MAGALHÃES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,
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 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 746499 Nr: 43710-81.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACILDO SANTOS DA SILVA, VALDELINO SANTOS DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR ALIPIO AZEVEDO 

BORGES - OAB:13.975, VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES - 

OAB:13.975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Na forma do art. 152, VI do CPC c/c item 2.10.1 das normas da 

corregedoria do TJ-MT, impulsiono estes autos para intimar o (a) advogado 

(a) ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES, OAB Nº 8.843-MT, para 

providenciar a devolução dos autos de código nº 746499, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 808245 Nr: 14716-72.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUILES CHAGAS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO MATEUS MORAES 

LOPES - OAB:12.636/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - OAB:PGM

 Na forma do art. 152, VI do CPC c/c item 2.10.1 das normas da 

corregedoria do TJ-MT, impulsiono estes autos para intimar o (a) advogado 

(a) MURILO MATEUS LORAES LOPES, OAB Nº 12.636-MT, para 

providenciar a devolução dos autos de código nº 808245, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 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.: 806079 Nr: 12551-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSADAK VALDEVINO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT, TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - 

OAB:OAB/MT 7.031

 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 das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 983916 Nr: 15835-97.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNÉIA APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO NUNES - 

OAB:3352 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO JOSÉ DE ASSIS 

FILHO - OAB:9252

 Diante de todo o exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os 

pedidos.Não cabem custas judiciais em razão do deferimento do benefício 

de assistência judiciária gratuita. Arbitro os honorários em 10% do valor 

da causa, conforme art. 85, §8º, CPC, suspendendo seu pagamento ante 

a gratuidade concedida.Não cabe reexame necessário, nos termos do art. 

496, §3º, II, CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 419772 Nr: 5915-75.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES RONDON DOS SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA VILELA PEREIRA - 

OAB:9714/MS, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9566/MT, 

PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VITOR DA CUNHA 

GARGAGLIONE - OAB:PROC., MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA (PROC. 

DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fl. 129, certifique-se também o decurso do 

prazo para manifestação do ESTADO DE MATO GROSSO e remetam-se 

os autos ao arquivo provisório.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 988164 Nr: 17776-82.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON FERREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FURTADO GOMES - 

OAB:8335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno Barreto Moreira de 

Oliveira (Procurador do Estado) - OAB:17373-A

 Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos, condenando o Estado de Mato Grosso em obrigação de fazer, 

qual seja a realização da Cirurgia em seu quadril, ARTROPLASTIA TOTAL 

PRIMARIA DO QUADRIL, além de medicamentos e outros recursos 

necessários para a continuidade do tratamento, conforme laudos médicos, 

a critério do médico especialista. Deixo de condenar o Requerido ao 

pagamento de honorários, diante do advento da Emenda Constitucional nº 

80/2014, que equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério 

Público, conforme entendimento do nosso egrégio Tribunal, como se vê. 

Não cabe reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, II, CPC.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 407108 Nr: 39332-38.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE HENRIQUE GODOY - 

OAB:OAB/MT 6692

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSDETE PEDRO DE 

OLIVEIRA - PROCURADOR - OAB:2.530

 Diante de todo o exposto, HOMOLOGO a desistência do ESTADO DE 

MATO GROSSO no prosseguimento dos Embargos à Execução e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC.Homologo o valor em 

execução no montante de R$ 4.000,00, devendo o feito ser encaminhado 

à contadoria judicial para atualização monetária, ocasião em que deverá 

se atentar aos parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do 

Tema/Repetitivo 905, nos seguintes termos:(a) até dezembro/2002: juros 

de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à 

vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de 

mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer 

outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de 

mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; 

correção monetária com base no IPCA-E. Sem custas processuais em 

virtude do art. 3º, da Lei Estadual n. 7.603/01.Em homenagem ao princípio 

da boa-fé e considerando a lisura demonstrada pelo embargante ESTADO 

DE MATO GROSSO em relação ao embargado, dispensando o exequente, 

que advoga em causa própria, de maiores transtornos com o 

processamento dos embargos, deixo de condená-lo em honorários 

advocatícios.Não havendo recurso voluntário, deixo de remeter os autos 

ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, II do 

CPC, em virtude do proveito econômico líquido não ultrapassar o montante 

de 500 (quinhentos) salários mínimos.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 740237 Nr: 36940-72.2011.811.0041

 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: ATILIO CANDIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILA TEREZA COELHO 

LANNES PAULA SOUZA - OAB:4523, MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:PROC. FEDERAL

 Certifico que em observação a juntada do Laudo Pericial de fls.97/103, 

impulsiono os autos intimando a parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1039297 Nr: 41312-25.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PEDROSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES - OAB:

 Em atenção ao despacho de fls. 140, considerando que os parágrafos 4º, 

5º e 8º foram integralmente cumpridos, impulsiono os autos, intimando a 

parte autora para manifestar-se sobre a petição de fls. 257/264, no prazo 

de 5 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1019344-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANI SILVEIRA VIANA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA OAB - MT17802/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ELIANI 

SILVEIRA VIANA contra ato dito coator do PREFEITO MUNICIPAL DO 

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER, objetivando em sede 

liminar a sua imediata nomeação e posse no cargo de Bióloga. Conta a 

Impetrante que logrou êxito em participar do certame regido pelo Edital nº 

001/2014, destinado ao provimento de 1 (uma) vaga para o cargo de 

Biólogo, restando classificada na 5ª colocação. Relata que a data de 

expiração do concurso seria dia 04/07/2018 e que até o ingresso com o 

presente mandamus não houve qualquer convocação em relação aos 

demais classificados no certame. Sustenta que mesmo não tendo sido 

aprovada dentro do número de vagas, possui direito a ser nomeada tendo 

em vista que existem contratações precárias para o cargo pretendido e os 

demais classificados não têm interesse no cargo, por já estarem em 

outros cargos públicos. Com a inicial vieram os documentos de fls. 37/105. 

É o relatório. Decido. É cediço, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei 

12.016/2009, que para a concessão de medida liminar, faz 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). Atento às supramencionadas considerações e às especificidades 

da presente situação fática, tenho que não restaram configurados, em 

sede de cognição sumária, os requisitos necessários para a concessão 

liminar. In casu, a questão cinge-se na alegação da autora de ter sido 

classificada em concurso na 5ª colocação para o cargo de Bióloga, cujo 

certame foi regido pelo Edital nº 001/2014, deixando de ser nomeada 

apesar da existência de contratações precárias para o mesmo cargo em 

que foi aprovada. Compulsando os autos e os documentos acostados, 

verifica-se que o certame fazia previsão de 1 (uma) vaga para provimento 

imediato. Conforme Resultado Final, a Impetrante foi classificada em 5º 

lugar, estando, portanto, fora do número de vagas para provimento 

imediato previstas no edital inaugural. 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 o 

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/classificados em 

concurso, não sendo possível comprovar, de forma genérica, a 

regularidade destas contratações e nem identificar possível ocupação de 

cargo destinado a concurso público. 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. Ademais, estando a Impetrante 

apenas classificada para cadastro de reserva e não sendo comprovada a 

suposta preterição, nem tampouco o desinteresse dos demais candidatos 

classificados nas posições anteriores à da impetrante, compete à 

Administração Pública proceder às nomeações, observada a 

disponibilidade orçamentária, interesse e necessidade de serviço. ISTO 

POSTO, INDEFIRO o pedido liminar, por não vislumbrar o fumus boni iuris e 

o periculum in mora. 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: 1020273-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE CARDOSO DOS SANTOS NETO (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA PEIXOTO PRADO OAB - 053.285.671-61 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que o valor atribuído à causa 

pelo Requerente não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

atualmente em R$ 57.240,00 (cinquenta e sete mil duzentos e quarenta 

reais). Dito isto, constato que o presente feito não pode ser submetido à 

análise e julgamento perante a Vara Especializada da Fazenda Pública, 

uma vez que a teor do artigo 2º da Lei 12.153/2009, “É de competência 

dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar 

causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos”. Disposto, ainda, na resolução nº 004/2014/TP: “§ 1º. 

Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 

12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

na Justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor 

máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a: 

(...) IX – anulatórias, declaratórias, monitórias, obrigações de fazer, de dar 

e de não fazer; X – indenizatórias; (...)” Desta forma, preceitua o artigo 2°, 

§ 4º da Lei 12.153/2009, que “no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”. Portanto, 

diante do caráter absoluto da competência prevista no art. 2º da Lei nº 

12.153/09, somente o valor da causa e a matéria podem ser utilizados 

como critérios para fixação de competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, conforme entendimento já firmado pelo STJ: “AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTO. ARTIGO 6º, INCISO I, DA LEI Nº 10.259/2001. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O 

artigo 6º, inciso I, da Lei nº 10.259/2001, apontado como violado no 

recurso especial, não se constituiu em objeto de decisão pelo Tribunal a 

quo, nem embargos declaratórios foram opostos, ressentindo-se, 

consequentemente, do indispensável prequestionamento, cuja ausência 

inviabiliza o conhecimento da insurgência especial, a teor do que dispõe o 

enunciado nº 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte 

Superior de Justiça firmou entendimento de que os Juizados Especiais 

Federais possuem competência para o julgamento das ações de 

fornecimento de medicamentos em que haja litisconsórcio passivo 

necessário entre a União, o Estado e o Município, cujo valor da causa não 

exceda sessenta salários mínimos, sendo desinfluente o grau de 

complexidade da demanda ou o fato de ser necessária a realização de 

perícia técnica (REsp nº 1.205.956/SC, Relator Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, in DJe 1º/12/2010 e CC nº 107.369/SC, Relator Ministro 

Luiz Fux, Primeira Seção, in DJe 19/11/2009). 3. Agravo regimental 

improvido.” (AgRg no REsp 1222345/SC, Rel. Ministro HAMILTON 

CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 18/02/2011) 

Por todo o exposto, declino a competência em favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Capital. Proceda-se o cartório o cancelamento na 

distribuição, remetendo-se os autos àquele Juizado, consignando-se os 

nossos cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se com urgência. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JUNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017460-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MARCIA WEBBER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Comum de Rito Ordinário ajuizada por 

SOLANGE MARCIA WEBBER, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

visando em sede de antecipação de tutela que seja reduzida sua carga 

horária 40h (quarenta horas) para 30h (trinta horas) semanais, sem a 

compensação de horas e redução de proventos. Conta a Requerente que 

apresenta deficiência física nos membros inferiores, que teria acarretado 

o comprometimento de sua função física. Ampara sua pretensão no 

princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e à saúde. Com a 

inicial vieram documentos. É o relatório. Decido. Para a concessão de 

antecipação dos efeitos da tutela, a legislação de regência impõe a 

comprovação de dois requisitos; o fumus boni juris – que se refere à 

probabilidade do direito invocado – e o periculum in mora – consistente no 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Compulsando os 

autos, convergindo-se à análise dos documentos que embasam o pleito 

inicial, verifico a ausência dos pressupostos necessários ao deferimento 

do pedido nessa fase de cognição não exauriente. Conforme mencionado 

no relatório, pretende ao Requerente a redução de sua carga horária sem 

a redução de proventos ou compensação de horas em virtude de ser 

portadora de deficiência física. Ocorre que a Lei Complementar Estadual n. 

389/2010 não contempla a redução de carga horária nos moldes 

postulados pela parte autora, conforme se extrai de seu artigo 17 e 

seguintes. Ademais, não vislumbro neste momento do processo, que a 

causa de pedir da exordial ou mesmo os documentos trazidos pela autora 

permitam qualquer ilação no sentido de que a carga horária a ser cumprida 

acarrete problemas em relação à sua deficiência física. Nesse sentido, o 

princípio da dignidade da pessoa humana não é suficiente para embasar a 

pretensão do autor, pois não restou comprovada sua violação. Ademais, 

também não vislumbro por demonstrado o perigo de dano caso a questão 

seja decidida somente ao final, já que não demonstrado perigo iminente à 

sua condição de saúde. Diante do exposto, por não vislumbrar razões 

para a concessão da pretensão inicial, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA PRETENDIDA. Defiro os benefícios da justiça gratuita com fulcro 

no art. 98 do CPC. Deixo de designar a realização de audiência de 

conciliação, tendo em vista as especificidades do Ofício Circular nº 

03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016 e da manifestação 

negativa do autor na inicial. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, 

contestar os presentes autos. Intime-se. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017463-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIREIRA PARICA LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANNILO MONTEIRO LIMA OAB - MT18365/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA DE CADASTRO E DOMICILIO TRIBUTARIO ELETRONICO DA 

SEFAZ (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos Nos termos do artigo 10 do CPC, determino a intimação 

do impetrante para que no prazo de 15 dias manifeste-se acerca da 

possível decadência do direito à impetração do mandado de segurança. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1002865-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SORAIDE MARIA MARCELINO SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONE RUBENS DA SILVA GONSALES OAB - MT0017665A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1001331-40.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE TAUFMANN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012149-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDRESON FRANCISCO DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017767-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE FRANCOISE DE ALCANTARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015662-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR DE NADAI FRANCISCO OAB - SP374883 (ADVOGADO)

RAFAEL BALANIN OAB - SP220957 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, abaixo 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Como consequência da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, 

também assiste à autora à emissão de certidão positiva de débitos com 

efeitos de negativa, caso não existam outros óbices que impeçam essas 

providências. Diante do exposto, formalizado o depósito e vinculado a 

estes autos, determino a intimação da Secretaria de Estado de Fazenda, 

por meio de seu Gerente de Conta Corrente Fiscal, enviando-lhe cópia 

desta decisão e dos documentos que aparelham o pedido, para que 

suspenda a exigibilidade do crédito tributário discutido com fundamento no 

artigo 151, II, do CTN, até o julgamento do mérito da ação, comprovando o 

atendimento da ordem judicial nos autos no prazo de 48 horas, sob as 

penas da lei.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014089-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACIEL ALVES BUENO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON SILVA OAB - MT5354/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: " Vistos. Intime-se NOVAMENTE a parte autora para que em 72 

horas cumpra adequadamente a determinação contida no despacho 

referente ao Id. 13348682, visto que decorreu o prazo sem manifestação, 

sob pena de extinção." OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013665-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARDEM MACHADO DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA OAB - MT0019462A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "Vistos. Intime-se NOVAMENTE a parte autora para que em 72 

horas cumpra adequadamente a determinação contida no despacho 

referente ao Id. 13290571 , visto que decorreu o prazo sem manifestação, 

sob pena de extinção." OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005922-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO JOSE DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013115-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARCY FELIZARDA FRANCO (AUTOR)

NILZA LIAMAR DOS SANTOS (AUTOR)

FRANCISCO SANTINO DA SILVA (AUTOR)

REJANE FLORENTINO (AUTOR)

ELISANGELA TEREZINHA PEDROSO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "Vistos. Intime-se a parte Requerente para sanar a falha que 

obsta o regular andamento do feito, procedendo ao recolhimento das 

custas processuais e da taxa judiciária no prazo de 15 (quinze) dias, 

sujeito ao cancelamento da distribuição (artigo 290 do Código de Processo 

Civil). Tendo em vista a pluralidade de autores e a ausência de 

comprovação da hipossuficiência econômica destes, além da possibilidade 
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de parcelamento do valor das custas processuais e da taxa judiciária." 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1012643-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARTINS NEVES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, abaixo 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. 

DECISÃO:Isto posto, DEFIRO a liminar pretendida, determinando que a 

autoridade coatora realize o licenciamento do veículo GM/MERIVA MAXX, 

ano fabricação 2011 e modelo 2012, placa OAX7290, chassi 

9BGXH75X0CC167298, renavan 00373048491, de cor branca, 

independentemente do pagamento de multas indicadas na inicial. 

Notifique-se a autoridade coatora para o cumprimento da liminar, bem 

como para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender necessária. Cumpra-se o disposto no art. 7º, II da Lei 12.016/09. 

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12 da Lei nº 12.016/09). Expirado o prazo, com ou sem 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único da Lei 

nº 12.016/09). Expeça-se o necessário, devendo ser cumprido pelo Oficial 

de Justiça Plantonista. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1016585-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

USI-PRINCE AGRO-INDUSTRIAL E COMERCIO EIRELI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA OAB - MT15580/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CADASTRO - SIOR - SECRATARIA DA FAZENDA - MT 

(IMPETRADO)

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, abaixo 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. 

DECISÃO:Diante do exposto, indefiro a liminar. Notifique-se a autoridade 

coatora para prestar informações no prazo de 10 dias, bem como dê-se 

ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica 

interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, 

querendo, ingresse no feito. Após, colha-se o parecer do Ministério 

Público.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1016111-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO OAB - SP235177 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, abaixo 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. 

DECISÃO:Vistos, etc. Não obstante os motivos que calcam a pretensão da 

Impetrante, verifica-se imprescindível a manifestação prévia da parte 

contrária, de modo que, ancorado no poder geral de cautela, postergo a 

análise do pedido liminar para depois da apresentação dos informes, o que 

faço com vistas a colher maiores elementos a fim de decidir com mais 

segurança. Notifique-se a autoridade acoimada de coatora para, no prazo 

de 10 (dez) dias, prestar informações, e querendo, juntar documentos. 

Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa 

jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para, 

querendo, ingresse no feito. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017424-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE OLIVEIRA DIAS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILUSTRÍSSIMO SENHOR SUPERINTENDENTE DE PREVIDÊNCIA - SUPREV 

(IMPETRADO)

ILUSTRÍSSIMO SENHOR GERENTE DE CONCESSÃO - MTPREV 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, abaixo 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. 

DECISÃO:Desta forma, presentes os pressupostos legais, DEFIRO o pleito 

liminar para determinar que as autoridades impetradas procedam à análise 

do processo administrativo 32368/2017, no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias. 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).

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017134-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VENCESLAU DE MATOS DOURADO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA COORDENADORIA DE SAUDE E SEGURANÇA DO 

TRABALHO - SEGES (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, abaixo 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. 

DECISÃO:Vistos. O impetrado ainda está em prazo razoável para o término 

do pedido administrativo ora invectivado. Portanto, opto em apreciar a 
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liminar para após os informes. 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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017562-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMED EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO CLEBER LINO DA SILVA OAB - MT16137-O (ADVOGADO)

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEL DE CUIABA LTDA - EPP 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, abaixo 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. 

DECISÃO:Isto posto, indefiro a liminar. Notifiquem-se a autoridade coatora 

e os litisconsortes para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias. 

Dê-se ciência da ação ao órgão de representação judicial da pessoa 

jurídica de direito público interessada, encaminhando-lhe cópia da petição 

inicial, sem documentos, para, querendo, ingressar no feito. Após, 

colha-se o parecer ministerial. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014503-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO MAERCIO FINOCHIO JUNQUEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT0006808A (ADVOGADO)

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT0008202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 456578 Nr: 27282-58.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. R. F., ROSIMEIRE RIBEIRO FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CARLA MOLINA PARADA 

PEDROSA - OAB:12593/MT, MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA - 

OAB:5.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 466556 Nr: 33687-13.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARICILDA DO NASCIMENTO FARIAS, ROOSELIANE DE 

MAGALHÃES LOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FUNEMAT - 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/MT, MARILENY RODRIGUES SOUSA - OAB:9.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY CRISTINA DA SILVA - 

OAB:8156, MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE - OAB:PROC. DO 

ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 854768 Nr: 57289-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA SOARES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 861643 Nr: 3031-34.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE LUCIA PACHECO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE FREITAS ARANTES - 

OAB:11700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPIO - OAB:6944

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 927150 Nr: 47732-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSINETH FRAZÃO ARANHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16.377/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 
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querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 985362 Nr: 16467-26.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARDINA MARIA LISBOA CARLINI, EDNEI MARCOS DA 

SILVA SIQUEIRA, GERALDO OTAVIANO DA COSTA FILHO

 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: ALLISON AKERLEY DA SILVA-

(Procurador do Município de Cuiabá) - OAB:8930/MT

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1002390 Nr: 24439-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVARDO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSENI APARECIDA FARINACIO - 

OAB:4747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1291847 Nr: 5517-50.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO DE PINHO SAAB FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 730425 Nr: 26486-33.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATYANNE NEVES BALDUINO - 

OAB:10.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHÃES - 

PROC. DO MUNICIPIO - OAB:3.632/MT

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PROCESSO Nº 26486-33.2011.811.0041 - CÓDIGO: 730425

Requerente: Silvio de Almeida.

 Requerido: Município de Cuiabá.

Vistos.

Cuida-se de pedido formulado pela parte autora, informando que o parte 

adversa deixou de cumprir com sua obrigação de realizar o pagamento 

referente a liquidação de sentença no valor determinado na requisição de 

pequeno valor (RPV) no importe de R$ 4.317,05 (quatro mil, trezentos e 

dezessete reais e cinco centavos), razão pela qual pugna pelo bloqueio 

de valores da conta único do ente estatal, como forma de quitação da 

dívida existente.

 Alega o Municipalidade, às fls. 245/246, que há dívida apontado pelo 

requerente já foi devidamente quitada no dia 19/12/2017, juntou aos autos 

a nota de pagamento para comprovação da medida.

 Em nova manifestação o AUTOR comunica novamente que o requerido 

insiste em não cumprir com as obrigações necessárias, deixando de 

efetivar o pagamento.

 Ante ao exposto e sopesando as argumentações dos litigantes, verifico 

que a parte autora juntou aos autos extrato da sua conta bancária 

extraída na data de 18/12/2017, ou seja, um dia antes do eventual 

pagamento informado pelo Município de Cuiabá.

Sendo assim, intime-se a parte AUTORA para colacionar aos presentes 

autos o extrato bancário detalhado referente ao mês de DEZEMBRO do 

ano de 2017, tais como outros documentos que entenda necessário para 

corroborar com o pedido de descumprimento, para tanto, consigno o prazo 

improrrogável de 15 (quinze) dias, ficando advertido que o silêncio 

importará na quitação do débito.

Concretizada tal providência, façam-me os autos incontinenti conclusos 

para novas deliberações.

 Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Cuiabá-MT, 05 de julho de 2018.

Paulo Márcio Soares de Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 749811 Nr: 1450-52.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER SILVA RODRIGUES - 

OAB:208449/SP

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PROCESSO Nº 1450-52.2012.811.0041 - CÓDIGO: 749814

Requerente: Johnson Controls Be do Brasil Ltda.

Requerido: Estado de Mato Grosso.

 Vistos e etc.

Manuseando os autos, apercebe-se que os valores devidos pelo 

executado foram devidamente depositado em juízo, expedindo-se alvará 

eletrônico em favor da parte credora da quantia vinculada no processo.

 À fl. 468, certidão de lavra da Gestor(a) Judiciária, informando que o 

alvará eletrônico nº 398630-6/2018 foi devidamente PAGO.

 É o relatório do necessário. Decido.

A menção à possibilidade da extinção da execução está consignada no 

art. 924, II do CPC, que assim dispõe:

“Art. 924 – Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita”.

Dessa forma, diante da quitação do valor exequendo, JULGO EXTINTA A 

PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, inciso II do CPC.

 Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquivando-se os autos com as 

cautelas de praxe.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 05 de julho de 2018.

Paulo Márcio Soares de Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1083775 Nr: 3324-33.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARY MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PAULO REIS ARAÚJO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:16803-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BOAVENTURA - 

OAB:9271/MT

 Isto posto, acolho a preliminar de prescrição aventada pelo ente estatal e, 
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por consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Condeno a 

Requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa atualizado. Suspendo 

a exigibilidade da obrigação, em observância ao disposto no artigo 98, §3°, 

do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os presentes autos com as baixas de estilo. 

P.R.ICuiabá, 05 de julho de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1040771 Nr: 41959-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALANA ARMELIATO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANK ANTONIO DA SILVA - 

OAB:12.372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA - OAB:

 Vistos.

Intime-se o Liquidante para se manifestar acerca da defesa apresentada 

pelo Estado de Mato Grosso, para tanto consigno prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1003976 Nr: 25110-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILBERTO GONÇALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELE DE LIMA MUNIZ - 

OAB:8.943/MT, ROSANE COSTA ITACARAMBY - OAB:8.755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES ANDRADE - 

OAB:PROC. DO MUNC

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados, 

ficando facultado ao Município de Cuiabá, a juntada aos autos dos 

holerites do credor, a fim de verificar a ocorrência de eventual pagamento 

referente às diferenças reclamadas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1013607 Nr: 29102-39.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DA SILVA MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHAES - 

OAB:

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados, 

ficando facultado ao Município de Cuiabá, a juntada aos autos dos 

holerites do credor, a fim de verificar a ocorrência de eventual pagamento 

referente às diferenças reclamadas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 751237 Nr: 2983-46.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉRICO WERNER FINGER, ANKER COMERCIO DE 

AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ROGÉRIO LUIZ 

GALLO (PROC. ESTADO) - OAB:6.677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 2983-46.2012.811.0041

Requerente: Estado de Mato Grosso.

Requerido(a): Érico Werner Finger.

Requerido(a): Anken Comercio de Auto Peças e Acessorios Ltda – Me.

Vistos.

Intime-se o requerente para requerer o que entender de direito, para tanto 

consigno prazo de 15 (quinze) dias.

Em nada sendo requerido, arquive-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 9 de julho de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1243652 Nr: 19216-45.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE 

FISCALIZAÇÃO - SAFIS DA SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EURIPEDES FERREIRA MARTINS 

JÚNIOR - OAB:20.393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para, trazer aos autos comprovante de diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 784103 Nr: 37878-33.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CYRO VILELA DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 838982 Nr: 43520-50.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUY BOSSAY TOLEDO, DORGIVAL VERAS DE 

CARVALHO, MARIA MAGALHÃES ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO DE BRITO CANDIDO - 

OAB:2.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DOS SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos e etc.

Prima facie, certifique-se o trânsito em julgada da presente demanda.

Acaso positiva a certidão, e anotado o trânsito em julgado da “decisum”, 

intime-se o ente público-executado, na pessoa de seu representante legal, 

para, querendo, impugnar a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias, 

conforme art. 535, caput, do CPC/2015 c/c art. 1º-B da Lei nº. 9.494/1997 

(incluído pela medida provisória nº. 2.180-35, de 2001), tendo em vista o 

pedido de cumprimento de sentença interpelado pelo exequente, fls. 

150/173, nos moldes do artigo 534 do CPC/2015.

Após, concluso para análise.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 868399 Nr: 8278-93.2014.811.0041
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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: IVETE NUNES BARBOSA NOVELO, SINDIFISCO 

SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO, 

RICARDO BERTOLINI, ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, IVETE NUNES 

BARBOSA NOVELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA MORENO - 

OAB:17.326/MT, CARLOS ANTONIO PERLIN (Procurador do Estado) - 

OAB:17.040, JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - OAB:20.406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, homologo a renúncia da Requerente ao direito em que se funda 

a ação, com fundamento no artigo 487, III, “a”, do Código de Processo Civil.

Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, 

suspendendo a exigibilidade da obrigação, nos termos do artigo 98, § 3º, 

do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

presentes autos com as cautelas de estilo.

P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 427779 Nr: 9862-40.2010.811.0041

 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: NARDINHO APARECIDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FERREIRA GOMES - 

OAB:23604/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:PROC. EST. MT

 Vistos.

Initmado para impugnar o pedido de cumprimento de sentença, o ente 

estatal deixou transcorrer "in albis" o prazo a ele ofertado.

Diante disso, e levando-se em consideração aos termos de renúncia de 

fls, determino a expedição de RPV até o valor limite em favor do autor, 

DEFERINDO o seu pedido de renúncia ao vlaor que sobejar.

Consequentemente, HOMOLOGO os cálculos apresentados, com a 

observação acima.

Expeça-se a competente RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 69698 Nr: 18127-12.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANÍZIO FRANCISCO DE PAULA, VALMIRA APARECIDA 

DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASILIZIA DE LIMA, MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA NAVES DIAS 

BARCHET - OAB:7213/MT, MARCELO BERTOLDO BARCHET - 

OAB:5665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743/MT, PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - PROC. MUNICÍPIO - 

OAB:3632/MT, RUBI FACHIN (PROCURADOR DO MUNICÍPIO) - 

OAB:3.799/MT

 Certifico que decorreu o prazo para executada Basilizia de Lima impugnar 

o cumprimento de sentença. Que a impugnação ao cumprimento de 

sentença interposta pelo Município de Cuiabá está tempestiva. Que 

impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, querendo, 

apresentar manifestação, bem como requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 865380 Nr: 5908-44.2014.811.0041

 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: TENARESSA APARECIDA DE 

ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:OAB/MT 7.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção à decisão de fls. 71, impulsiono os autos, intimando a parte 

autora para manifestar-se sobre os cálculos de fls. 70.

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018736-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE SOUZA BOAVENTURA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURYEL DE CAMPOS RODRIGUES OAB - MT23044/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

diretor de veículos do DETRAN -MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1016053-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AUGUSTO DOS REIS JUNIOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIGIA LEITE DOS REIS OAB - MT0018532A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018886-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO OLIVEIRA DE JESUS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA DANIELA DE MIRANDA SILVA OAB - MT24007/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETORA DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA /SES-MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013295-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. CONCEICAO SILVA & CIA LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER CALIXTO DA SILVA OAB - MT0007972A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE INFORMAÇÕES DE OUTRAS RECEITAS DA SECRETARIA 

FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1013295-54.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Prestei as informações através 

do Ofício nº 116/2018 na presente data, referente às Informações 

Processuais requisitadas através do Ofício (Código de Rastreabilidade nº 

81120183482056) – Secretaria da Primeira Câmara de Direito Público e 
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C o l e t i v o ,  e x t r a í d o  d o  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o  n º 

1007343-23.2018.8.11.0000 – PJE – Capital. Nessa oportunidade, 

mantenho a decisão de ID nº 13280357 pelos seus próprios fundamentos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de julho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 845557 Nr: 49233-06.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILÊDA MOREIRA RIOS, SILVANIA DE OLIVEIRA 

ZAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:12.669/MT, RUTE DE LAET E SOARES - OAB:6.119 MT, 

RUTE DELAET E SOARES - OAB:6.119 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entende de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 805749 Nr: 12216-33.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDELICE RODRIGUES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN - OAB:3799

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entende de direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 748748 Nr: 397-36.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDINETE FRANCISCA PIMENTEL MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BOAVENTURA - 

OAB:9271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUILSON BARROS 

MALHEIROS - PROC DO MUNICIPIO - OAB:5016/MT

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 346848 Nr: 16946-63.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE BUZELLE - OAB:2381-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BENEDITO BASTOS 

PARREIRA - Proc. Mun. - OAB:3.845/MT

 Certifico que decorreu o prazo sem manifestação. Impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar a parte autora, para requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 253696 Nr: 18863-88.2006.811.0041

 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: SADIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA FRANCISCO DE 

MELO FRANCO - OAB:MT14542-A, JÚLIO CESAR GOULART LANES - 

OAB:13.329- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Certifico e impulsiono os autos para intimar a parte autora, para, 

querendo, apresentar manifestação acerca da Exceção de 

Pré-Executividade de fls.274/277.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019919-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEANILTON SEBASTIAO ROMULO CORREA DA COSTA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1019919-22.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação Cominatória 

para Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória 

de urgência promovida por JEANILTON SEBASTIÃO RÔMULO CORREA 

COSTA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (Gestor Estadual do 

Sistema Único de Saúde), ambos devidamente qualificados, objetivando a 

concessão da tutela provisória de urgência para o fim de ser determinado 

ao Requerido que cumpra com a sua obrigação político-constitucional de 

viabilizar imediatamente o fornecimento do medicamento denominado 

“Sorafenibe (Nexavar)”, nos termos da prescrição de médico especialista 

(ID nº 14023933). Aduz, em síntese, que é portador de Hepatocarcinoma 

(CID 10 C22), em estágio avançado, sem indicação de quimioterapia 

convencional, de modo que apenas resta o uso do tratamento paliativo que 

possa aumentar a sobrevida, sendo receitado o medicamento alhures 

mencionado para impedir o óbito prematuro. Pontua que o referido 

medicamento não é passível de solicitação via APAC-ONCO, posto que 

não há código para tanto, de modo que o hospital fica impossibilitado de 

fazer a solicitação para a Central de Regulação Oncológica, tendo 

recorrido à Ouvidoria de Saúde, de onde obteve resposta no sentido de 

que o fármaco não é fornecido pelo Sistema Único de Saúde – SUS. Pugna 

pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Remetido os autos para o Núcleo 

de Apoio Técnico – NAT (ID nº 14029486), foi emitido parecer técnico (ID 

nº 14090525) o qual apenas informou que o fornecimento dos 

medicamentos antineoplásicos para combater a doença que acomete a 

Requerente é atribuição do estabelecimento de saúde credenciado e 

habilitado em Oncologia no qual a paciente é atendida. 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, bem 

como a parte Autora se pronunciou pela desnecessidade de promover tal 

procedimento conciliatório, dai porquê deixo de aplicar tal providência, até, 

porque, para garantir o principio da razoável duração do processo. Para a 

concessão da tutela antecipada se faz necessário se comprovar a 

evidência da probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, não havendo perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). Não há 

que se olvidar que a construção jurisprudencial admite o deferimento da 
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tutela protetiva em face da Fazenda Pública. In casu, o pedido de 

antecipação de tutela visa a que o Requerido viabilize, imediatamente, o 

fornecimento do medicamento denominado “Sorafenibe (Nexavar)”, nos 

termos da prescrição de médico especialista (ID nº 14023933). Para tanto, 

instruiu a inicial com documentos importantes, no caso a prescrição de 

médico especialista, exames médicos e o requerimento administrativo para 

o fornecimento do fármaco pelo SUS (ID nº 14023933), tudo em 

atendimento do disposto no art. 1º e §1º, do Provimento nº 02/2015-CGJ. 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. 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 

instruiu a inicial (ID nº 14023933), sendo o mesmo emitido pelo médico 

especialista em Oncologia Clínica, Dr. Marcelo Benedito Mansur Bumlai – 

CRM/MT nº 2663, não resta dúvida quanto à doença que o Autor possui, 

tampouco a urgência do uso do medicamento pretendido, nem da negativa 

dos entes públicos em lhe fornecer, 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 medicamento 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. SUSPENSÃO DE 

TUTELA ANTECIPADA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAÇÃO 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) – 

Destacamos. E, seguindo este mesmo entendimento, a remansosa e 

pacífica jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem 

se manifestado, como ora se transcreve: “MANDADO DE SEGURANÇA - 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - 

OBRIGAÇÃO DO ESTADO - NECESSIDADE COMPROVADA - DIREITO À 

VIDA E À SAÚDE - APLICAÇÃO DE MULTA COERCITIVA AO AGENTE 

POLÍTICO - POSSIBILIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA. Cumpre ao Estado 

assegurar a todos os cidadãos o direito à saúde, conforme previsão 

constitucional, sem demora, formalidades ou burocracia, sobretudo quanto 

relacionado ao fornecimento de medicamentos e atendimento 

médico-hospitalar. É admissível a imposição de multa coercitiva ao agente 

político responsável pelo cumprimento da decisão judicial”. (MS 

144687/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

03/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015) – Destacamos. “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – TUTELA DEFERIDA 

– IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO ESTADO – RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DEVER CONSTITUCIONAL – 

ALEGAÇÃO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – AFASTADA – 

RECURSO DESPROVIDO. O poder público tem o dever constitucional de 

zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não 

tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento. 

Comprovada a necessidade do tratamento, bem como do risco de dano 

irreparável, a obrigatoriedade no fornecimento do tratamento é medida que 

se impõe. Conforme a jurisprudência do STJ, “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 a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de 

recursos financeiros”. (STJ, AgRg no REsp 1.225.222/RR, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/12/2013)”. (AI 

99154/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 

18/02/2016) – Destacamos. “APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER — FORNECIMENTO DE UM LEITO EM CENTRO DE REFERÊNCIA 

COM MÉDICO ONCOLOGISTA — REALIZAÇÃO DE BIÓPSIA — ÓBITO DA 

PACIENTE — EXTINÇÃO DO FEITO — PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO 

— NÃO CONFIGURADO — DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO EM 

PROMOVER O TRATAMENTO — DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À 

SAÚDE — ARTIGO 196 DA CRF — HONORÁRIOS EM FAVOR DA 

DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS - PARTE INTEGRANTE DA PESSOA 

JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, CONTRA A QUAL ATUA APLICAÇÃO — 

SÚMULA 421 DO STJ. — APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O 

falecimento do autor é fato incapaz de, por si só, indicar a perda 

superveniente do interesse de agir, porquanto tendo ele recebido 

integralmente o objeto perseguido pelo pedido inaugural em sede 

antecipatória, ainda que intransmissível o direito, inaplicável as normas 

ínsitas nos incisos VI e IX do art. 267 do CPC, vez que subsiste a 

necessidade e utilidade do provimento final a fim de manter a condenação 

pelo custeio do tratamento médico a cargo do Poder Público. 2. É dever do 

Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno 

exercício do direito à saúde, constituindo a realização de exame uma de 

suas principais vertentes de, eficientemente, atender à finalidade 

constitucional prevista como ação de saúde. 3. Caberá à Defensoria 

Pública, se for o caso, os honorários sucumbenciais fixados ao final da 

demanda (art. 20 do CPC), ressalvada a hipótese em que ela venha a 

atuar contra pessoa jurídica de direito público, à qual pertença (Súmula 

421 do STJ). 4.O artigo 515, § 3º, do Código de Processo Civil, possibilita a 

instância superior adentrar na análise do meritum causae, desde que se 

trate de questão exclusivamente de direito e esteja, o processo, em 

condições de imediato julgamento”. (Ap 113362/2013, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

02/12/2014, Publicado no DJE 29/01/2015) – Destacamos. 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. Por fim, ainda que o 

fornecimento do medicamento objeto da presente demanda esteja 

suspenso em razão de um recurso em trâmite no STJ, perfilho do 

entendimento de que se trata de um caso de urgência, no caso o risco de 

vida, de modo que se mostra imprescindível o deferimento do provimento 

antecipatório, conforme preconiza o art. 314 do CPC/2015. 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 A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada 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 o 

fornecimento do medicamento denominado “Sorafenibe (Nexavar)”, nos 

termos da prescrição de médico especialista (ID nº 14023933), ainda que 

seja necessária a contratação de fornecedor particular, IMEDIATAMENTE, 

com dispensa de procedimento licitatório, consoante prevê o art. 24 da Lei 

nº 8.666/93, sem qualquer custo para o paciente, obedecidas as 

determinações do médico responsável. 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 
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Mato Grosso para que cumpra a decisão supra, bem como, na 

oportunidade, cite-o pessoalmente 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 impugnar no prazo legal. Após, abro 

vistas ao ilustre representante do Ministério Público para que se manifeste 

no prazo de 15 (quinze) dias e, por fim, voltem-me conclusos para 

sentença. 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. 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 no 

regime de plantão. Cuiabá, 10 de julho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002009-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. J. G. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LÍGIA CALLEJAS REICHERT OAB - MT19673/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº: 1002009-50.2016.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido 

de antecipação de tutela proposta por I. J. G. M., neste ato representado 

por sua genitora LUCIANA GOMES GONÇALVES MARTINS, em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe, objetivando a concessão do provimento antecipatório 

para que seja determinado que o Requerido cumpra a obrigação 

político-constitucional a fim de que seja viabilizada a dispensação da 

“Bomba de Infusão de Insulina, Modelo Paradigm VEO MMT-754-Medtronic 

e seus insumos adequados mensais e anuais”, nos termos das receitas e 

relatório médicos acostados aos autos (ID 504276 e 504279), ainda que 

seja necessária a aquisição de fornecedor particular, sem licitação. Aduz, 

em apertada síntese, que é portador de diabetes mellitus tipo 1 (CID E 10.0) 

desde os 02 (dois) anos de idade, sendo que sempre fez uso regular de 

insulina Lantus – 15 ui associado ao uso de insulina ultra-rápida 

(HUMALOG). Assevera que nos últimos meses vem apresentando 

instabilidade nos valores glicêmicos, inclusive com vários episódios de 

hipoglicemia, apesar do uso correto das insulinas, alimentação adequada e 

atividade física regular. Apresenta também, em algumas crises de 

hipoglicemia, crises convulsivas crônicas generalizadas, o que piora muito 

a qualidade de vida da criança. Relata que fora receitado pelo seu médico, 

para a eficácia de seu tratamento, a utilização da bomba de infusão de 

insulina. Pontua que se dirigiram até a Secretaria Estadual de Saúde, 

todavia, foi informado pela assistente social que o Estado não fornecia a 

referida bomba de forma administrativa. Instrui a inicial com documentos 

acostados eletronicamente, bem como pugna pela concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Os autos foram remetidos para parecer do 

Núcleo de Apoio Técnico (NAT), em atendimento ao disposto no art. 8º, 

§1º do Provimento nº. 02/2015-CGJ, sendo o mesmo formalizado pelo 

Ofício/NAT nº. 0175/2015 (ID 506654). Neste, informa que a bomba de 

insulina, nos casos de difícil adesão ao tratamento com as formas 

habituais de insulina, principalmente em crianças, pode haver o benefício 

de sua utilização, facilitando o controle glicêmico. Liminar fora deferida ao 

ID n°. 510284. É o relatório. Fundamento e decido. Primeiramente, 

verifica-se que com a distribuição de competências vigente no âmbito do 

Poder Judiciário Estadual, compete às Varas Especializadas da Fazenda 

Pública “Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e 

Municipal, mediante distribuição alternada e igualitária com as 1ª, 2ª, 3ª e 5ª 

Varas Esp. da Fazenda Pública”. Por outro lado, compete à 1ª Vara 

Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá “Processar 

e julgar as pretensões prevista no art. 98, I a VII e Parágrafo único, alíneas 

a, b, c, d, e, f, g e h da Lei nº. 8.069, de 13/7/90 - nos casos previstos no 

art. 98, I a III do mesmo diploma legal”. Cumpre destacar que o Estatuto da 

Criança e do Adolescente estabelece que o Juízo competente para 

processar ação que tenha por objeto a proteção de interesses individuais 

homogêneo de crianças e adolescente à saúde, é do Juizado da Infância e 

Juventude, senão vejamos: “Art. 148. A Justiça da Infância e da 

Juventude é competente para: (...). IV - conhecer de ações civis fundadas 

em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao 

adolescente, observado o disposto no art. 209; (...).” “Art.208. Regem-se 

pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos 

direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não 

oferecimento ou oferta irregular: (...) VI – de acesso às ações e serviços 

de saúde; No mesmo sentido, o art. 209 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente dispõe: “Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão 

propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou 

omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, 

ressalvadas a Desta feita, em se tratando de ação que tem por objeto a 

prestação de tratamento de saúde, compete à 1ª Vara Especializada da 

Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá processar e julgar o presente 

feito, posto que em razão do princípio da especialidade o referido Juízo 

detém a competência absoluta. A propósito, esse é o entendimento do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, como se vê no seguinte 

julgamento de Conflito de Competência: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUIZADO FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT E A QUARTA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER VISANDO TRATAMENTO DE SAÚDE E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO 

- MENOR - COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS – ARTIGO 8º, I, RESOLUÇÃO 001/1999 – ARTIGO 

148, INCISO IV, DO ECA – IMPROCEDÊNCIA A competência para as ações 

que envolvam incapazes é do ECA, segundo esta Lei (princípio da 

especialidade), tratando-se, neste caso, de competência absoluta. - A 

pretensão aqui deduzida enquadra-se na hipótese contida no art. 148, IV, 

c/c art. 209, do ECA, sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da 

Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em 

interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao 

adolescente. (CC 40221/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 06/07/2017, Publicado no DJE 13/07/2017) (grifo 

nosso). Ademais, ressalta-se que em se tratando de incompetência 

absoluta, está poderá ser alegada de ofício, nos termos do art. 64, §1° do 

Código de Processo Civil de 2015. Verifica-se, ainda, que a incompetência 

absoluta é vício insanável, e por ser matéria de ordem pública não se 

sujeita ao instituto da preclusão, razão pela qual pode ser arguida em 

qualquer tempo e grau de jurisdição. Dessa maneira, diante de todo o 

exposto e considerando a incompetência deste Juízo, nos termos do art. 

43, 44 e 64, §1° do CPC/2015, que pode ser, inclusive, declarada ex officio 

pelo Magistrado, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor 1ª Vara 

Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá. 

Encaminhem-se os autos ao juízo competente, nos moldes do art. 64, §§ 

1º e 3º, do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, urgência. 

Cuiabá-MT, 09 de Julho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034116-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIR ALVES DO BONFIM (AUTOR)

ADRIANA PINHEIRO DA SILVA BONFIM (AUTOR)

MAX PINHEIRO BONFIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE ALENCAR SILVA OAB - MT0007359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

CENTRO DE TRATAMENTO ESPERANCA LTDA - ME (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO N°: 1034116-16.2017.8.11.0041 (PJE 

3) Vistos, etc. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresente o devido orçamento da empresa Comunidade Terapêutica 

Esperança, tendo em vista que fora juntada apenas uma declaração. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de Julho de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR. JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031853-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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R. A. P. E. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO OAB - MT0005324A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

SANDER TERUHIKO ENDO (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº: 1031853-11.2017.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Cuida-se de Ação Cominatória para Cumprimento de 

Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência 

promovida por R. A. P. E., menor impúbere, neste ato representado por 

seu genitor o Sr. Sander Tehuriko Endo, em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, 

objetivando a concessão da tutela provisória de urgência para o fim de ser 

determinado ao Requerido que cumpra com a sua obrigação 

político-constitucional de viabilizar imediatamente o fornecimento do 

medicamento denominado “Somatropina 12 UI – 9 Frascos ao mês”, pelo 

período de 04 (quatro) anos ininterruptos, nos termos da prescrição de 

médico especialista (ID nº 10279166). Aduz, em apertada síntese, que é 

portadora de hipotuitarismo (CID 10 E 23.0), doença endócrina 

caracterizada pela diminuição da secreção de um ou mais dos oito 

hormônios normalmente produzidos pela glândula pituitária (hipófise), na 

base do cérebro, necessitando da utilização do medicamento acima 

mencionado para garantir a sua integridade física e a qualidade de vida. 

Pontua que requereu o fornecimento do fármaco em questão perante o 

Sistema Único de Saúde – SUS, contudo, lhe fora informado que o 

medicamento está em falta na rede pública do Estado de Mato Grosso, 

sem data para restabelecer o fornecimento. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Dá à causa o valor de R$ 

84.240,00 (oitenta e quatro mil duzentos e quarenta reais). Remetido os 

autos para o Núcleo de Apoio Técnico – NAT (ID nº 10296309), o qual 

emitiu parecer (ID nº 10383639), o qual informa acerca da recomendação 

do medicamento objeto da presente demanda, ressaltando que referido 

fármaco está assegurado pelo SUS. Liminar fora deferida ao ID n°. 

10398586. É o relatório. Fundamento e decido. Primeiramente, verifica-se 

que com a distribuição de competências vigente no âmbito do Poder 

Judiciário Estadual, compete às Varas Especializadas da Fazenda Pública 

“Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal, 

mediante distribuição alternada e igualitária com as 1ª, 2ª, 3ª e 5ª Varas 

Esp. da Fazenda Pública”. Por outro lado, compete à 1ª Vara Especializada 

da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá “Processar e julgar as 

pretensões prevista no art. 98, I a VII e Parágrafo único, alíneas a, b, c, d, 

e, f, g e h da Lei nº. 8.069, de 13/7/90 - nos casos previstos no art. 98, I a 

III do mesmo diploma legal”. Cumpre destacar que o Estatuto da Criança e 

do Adolescente estabelece que o Juízo competente para processar ação 

que tenha por objeto a proteção de interesses individuais homogêneo de 

crianças e adolescente à saúde, é do Juizado da Infância e Juventude, 

senão vejamos: “Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é 

competente para: (...). IV - conhecer de ações civis fundadas em 

interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao 

adolescente, observado o disposto no art. 209; (...).” “Art.208. Regem-se 

pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos 

direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não 

oferecimento ou oferta irregular: (...) VI – de acesso às ações e serviços 

de saúde; No mesmo sentido, o art. 209 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente dispõe: “Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão 

propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou 

omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, 

ressalvadas a Desta feita, em se tratando de ação que tem por objeto a 

prestação de tratamento de saúde, compete à 1ª Vara Especializada da 

Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá processar e julgar o presente 

feito, posto que em razão do princípio da especialidade o referido Juízo 

detém a competência absoluta. A propósito, esse é o entendimento do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, como se vê no seguinte 

julgamento de Conflito de Competência: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUIZADO FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT E A QUARTA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER VISANDO TRATAMENTO DE SAÚDE E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO 

- MENOR - COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS – ARTIGO 8º, I, RESOLUÇÃO 001/1999 – ARTIGO 

148, INCISO IV, DO ECA – IMPROCEDÊNCIA A competência para as ações 

que envolvam incapazes é do ECA, segundo esta Lei (princípio da 

especialidade), tratando-se, neste caso, de competência absoluta. - A 

pretensão aqui deduzida enquadra-se na hipótese contida no art. 148, IV, 

c/c art. 209, do ECA, sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da 

Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em 

interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao 

adolescente. (CC 40221/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 06/07/2017, Publicado no DJE 13/07/2017) (grifo 

nosso). Ademais, ressalta-se que em se tratando de incompetência 

absoluta, está poderá ser alegada de ofício, nos termos do art. 64, §1° do 

Código de Processo Civil de 2015. Verifica-se, ainda, que a incompetência 

absoluta é vício insanável, e por ser matéria de ordem pública não se 

sujeita ao instituto da preclusão, razão pela qual pode ser arguida em 

qualquer tempo e grau de jurisdição. Dessa maneira, diante de todo o 

exposto e considerando a incompetência deste Juízo, nos termos do art. 

43, 44 e 64, §1° do CPC/2015, que pode ser, inclusive, declarada ex officio 

pelo Magistrado, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor 1ª Vara 

Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá. 

Encaminhem-se os autos ao juízo competente, nos moldes do art. 64, §§ 

1º e 3º, do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, urgência. 

Cuiabá-MT, 09 de Julho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001629-48.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA BOZA FERMO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT16353/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ LAURENTINO DA SILVA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 4) PROCESSO N. 

1001629-48.2017.8.11.0055 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por DIVINA BOZA FERMO com supedâneo na Lei n. 

12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, contra ato tido por 

ilegal do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO e CHEFE DO 22 º CIRETRAN DE TANGARÁ DA SERRA – 

MATO GROSSO objetivando liminarmente, seja determinado o 

licenciamento do veículo VW/UP TAKE MA, ano/modelo 2014/2015, cor 

branca, placa QBV 2928, chassis 9BWAG4127FT565737, RENAVAM 

1031388009. No mérito, que seja concedida a segurança, confirmando a 

liminar eventualmente deferida. Em síntese, é o necessário relato. É o 

relato. Decido. À vista da legislação que disciplina o mandado de 

segurança (art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009), para a concessão de 

medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Primeiramente, cumpre salientar 

que o mandado de segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é concedida como 

antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do 

possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano 

irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato 

coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o deferimento da 

liminar em mandado de segurança visa resguardar "possível direito da 

parte Impetrante", para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 

acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na 

inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não 

pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. A comprovação dos fatos alegados deve ser feita de plano, 

razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 
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Como alhures relatado, busca o Impetrante com a concessão da medida 

liminar a determinação para que o veículo VW/UP TAKE MA, ano/modelo 

2014/2015, cor branca, placa QBV 2928, chassis 9BWAG4127FT565737, 

RENAVAM 1031388009 seja licenciado sem que haja a baixa nas 

pendencias referente ao gravame vinculado ao veiculo. Com relação ao 

gravame, denota-se que a falta de regularização no tocante as 

pendencias financeiras referentes ao veículo, não obstam a possibilidade 

de obter a documentação necessária para a circulação do veículo, haja 

vista que, não cabe a autoridade coatora o poder de reter tais 

documentos, salvo nos casos expressamente previstos em lei, caso este 

em que não haveria tal possibilidade. Nestes termos tem assentado a 

jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PEDIDO DE EFEITO 

ATIVO - VEÍCULO EM TRÂNSITO SEM O DEVIDO LICENCIAMENTO - 

VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 230, V, DO CTB - IMPOSSIBILIDADE DE 

PROCEDER AO REGISTRO E LICENCIAMENTO ANTE À EXISTÊNCIA DE 

GRAVAME (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA) ANTERIOR À AQUISIÇÃO - 

AUTORIZAÇÃO PARA A AGRAVANTE PROVIDENCIAR A RENOVAÇÃO 

DO LICENCIAMENTO PERANTE O DETRAN - DEMAIS ASSUNTOS 

DISCUTIDOS NO AGRAVO - INVIABILIDADE - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA 

- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A tutela antecipada será 

concedida, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do 

processo.Concede-se, entretanto, a liminar, para autorizar a agravante a 

providenciar a renovação licenciamento junto ao Departamento de Trânsito 

até posterior julgamento meritório da ação principal. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 10/04/2018) Assim, o 

condicionamento do ato de licença a baixa do gravame pendente 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. O periculum 

in mora é evidente na medida em que a ausência do licenciamento sujeita o 

proprietário do veículo à multa e apreensão do bem, fato que autoriza a 

concessão da medida initio litis, sob pena de ineficácia, caso tenha que 

aguardar o desfecho final do mandamus. ISTO POSTO, e com base nas 

alegações acima tecidas, uma vez presentes os requisitos da tutela 

cautelar, DEFIRO A LIMINAR vindicada, para o fim de determinar à 

autoridade coatora que licencie o veículo VW/UP TAKE MA, ano/modelo 

2014/2015, cor branca, placa QBV 2928, chassis 9BWAG4127FT565737, 

RENAVAM 1031388009 sem a exigência do pagamento prévio das multas. 

Notifique-se a autoridade coatora, enviando-lhe a segunda via da inicial, a 

fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações de praxe, e na 

oportunidade intimem-nas do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). 

Em seguida, dê ciência ao órgão de representação judicial da autarquia, 

enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito (art. 

7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas ao MP e conclusos para sentença. 

Intime-se. Cumpra-se, com a urgência. Cuiabá-MT, 10 de julho de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020301-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA N. 1020301-15.2018.8.11.0041 (PJE 1) SENTENÇA 

Vistos, etc. ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE MORAES propõe Ação de 

Cobrança em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

qualificados na inicial, objetivando a condenação do Requerido ao 

pagamento de R$200.000,00 referentes ao auxílio uniforme e à 

gratificação do militar da reserva remunerada convocado para exercício 

de função de Juiz Militar. Na petição ID. n. 14072648 a parte autora pede a 

desistência da ação. Em síntese, é o que por ora merece registro. 

HOMOLOGO, por sentença, o pedido de desistência formulado pela 

autora, para que surta seus jurídicos efeitos, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito com fulcro no art. 485, VIII, do CPC/2015. 

Publique-se e Intime-se. Sem interesse recursal. Cumprido o determinado 

acima, certifique-se o trânsito e arquive-se. Cuiabá/MT, 10 de julho de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010431-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NESTOR FERNANDES FIDELIS OAB - 626.919.881-04 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DESPACHO Autuação 04/04/2017 Valor da causa R$ 

35.000,00 AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO LIMINAR DE TUTELA Nº 1010431-77/2017 

REQTE: CLARO S.A - CNPJ nº. 40.432.544/0001-47 REQDO: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ 11010 Vistos, etc. Trata-se AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO 

ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO LIMINAR DE TUTELA, 

proposta eletronicamente – PJe em 04/04/2017, pela Operadora de 

Telefonia CLARO S.A – CNPJ N. 40.432544/001-47, em desfavor do 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, qualificados na exordial, em que pretendeu, 

liminarmente, a antecipação da tutela jurisdicional para que seja 

determinada a imediata suspensão das multas impostas nos autos dos 

Processos Administrativos ns. 0114.000.549-6 e 0114.000.696-3, bem 

como a anotação de suspensão das CDA’s ns. 1420398 e 1420381, até 

julgamento final da presente Ordinária. Amparou a sua pretensão liminar à 

vista dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. No mérito, 

requereu o reconhecimento da nulidade das decisões dos Processos 

Administrativos nºs. 0114.000.549-6 e 0114.000.696-3, com a 

consequente nulidade das multas aplicadas. Subsidiariamente, requereu 

fosse julgado procedente o pedido alternativo para redução substancial 

dos valores das multas, trazendo-os para o montante de respeito os 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade e do não confisco, 

evitando, em última análise o enriquecimento indevido do Estado – ID 

5874843. Autos conclusos, na data de 04/05/2017 por não restar 

evidenciado no caso presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo (Art. 300 do CPC/2015) e tampouco inexistindo a garantia do 

Juízo, o pedido de antecipação da tutela provisória de urgência restou 

indeferido por esta Magistrada, tendo sido determinada a citação da 

Fazenda Pública Municipal de Cuiabá, para apresentar contestação no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos Arts. 335 c/c 183, ambos do 

CPC/2015 e havendo juntada de novos documentos com a contestação, 

fosse dada vista dos autos à Concessionária Autora para impugnação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 350 do CPC/2015, sendo 

que decorrido os prazos acima assinalados, com ou sem contestação da 

Fazenda Pública Municipal, ou, com ou sem a impugnação da 

Concessionária Autora, fosse certificado e voltassem os autos à 

conclusão – ID n.º 6778318. Em 16/05/2017 a Concessionária Autora, 

através de seu Advogado, peticionou requerendo a juntada do 

comprovante de depósito do valor integral do débito atualizado, no 

quantum de R$ 39.053,65 (trinta e nove mil e cinquenta e três reais e 

sessenta e cinco centavos), reiterando pedido inicial da liminar para 

suspensão da exigibilidade dos débitos decorrentes dos Processos 

Administrativos discutidos nesta ação e suas respectivas CDA´s (ID 

7224908), tendo juntado na oportunidade, comprovante de transferência 

Eletrônica efetuada em 11/05/2017 para a Conta Única do Poder Judiciário 

de Mato Grosso (Autenticação Eletrônica nº 7F46EA33865FC494 - ID 

7224918). Autos conclusos, na data de 19/05/2017 este Juízo DEFERIU o 

pedido inicial da Concessionária Autora, para CONCEDER a liminar de 

tutela de urgência e DETERMINOU a suspensão da exigibilidade das 

MULTAS impostas nos autos dos Processos Administrativos nºs. 

0114.000.549-6 e 0114.000.696-3, pelo PROCON MUNICIPAL DE CUIABÁ e 

CDA’s ns. 1420398 e 1420381 delas originadas, até julgamento final desta 

ação. Na ocasião, determinou-se a citação da Fazenda Pública Municipal 
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para apresentar contestação, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos 

Arts. 335 c/c 183, ambos do CPC/2015 e, em havendo juntada de novos 

documentos com a contestação, fosse dada vista à Concessionária 

Autora para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 

350 do CPC/2015. Após, decorrido os prazos acima assinalados, com ou 

sem contestação da Fazenda Pública Municipal, ou, com ou sem a 

impugnação da Concessionária Autora, fosse certificado e voltassem 

estes autos eletrônicos à conclusão – ID 7278700. Após a juntada aos 

autos em 09/06/2017 de comprovante de pagamento de diligencia pela 

Concessionaria Autora – ID n.º 8088566, em 13/06/2017 foi expedido 

Mandado de Cumprimento de Antecipação de Tutela e Citação - ID n.º 

8134680, tendo sido certificado em 23/06/2017, pelo Sr. Oficial de Justiça, 

que restou impossibilitado de cumprir o referido mandado tendo em vista 

que não fora antecipado o valor referente a despesa da diligência – ID n.º 

8266576. Em 06/07/2017 foi juntado aos autos o Ofício n. 

0289/2017-DCM/ECC, oriundo da Divisão Central de Mandados do Fórum 

da Capital do qual se extrai que a guia de diligência juntada pela 

Concessionaria Autora não fora arrecada ou fora anexado apenas o 

comprovante do pagamento da guia, ID n.º 8726577. Em 04/08/2017 foi 

apresentada a contestação pelo Município Requerido, onde foi requerida a 

revogação da tutela provisória de urgência concedida, bem como julgados 

totalmente improcedentes os pedidos da exordial, extinguindo-se o feito 

com resolução do mérito, com fulcro no Art. 487, inc. I do CPC/2015, 

condenando-se, por conseguinte, a Concessionária Autora na 

sucumbência, bem como, protestou pela produção de todas as provas em 

direito admitidas, sem exceção – ID 9297070. Juntou documentos – ID’s 

9297101 e 9297118. Eis o relato necessário. DECIDO. Após análise detida 

destes autos eletrônicos, da contestação e dos documentos anexados, 

observo a total desnecessidade de abertura de vista à Concessionária 

Autora, pelos seguintes motivos: a) não fora alegado pelo Município 

Requerido fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora[1]; 

e b) não foram apresentados documentos novos, isso porque o 

documento ID n.º 9297101 refere-se a Extrato do GAT, do qual consta o 

cumprimento da ordem deste Juízo de SUSPENSÃO, realizada em atenção 

a Comunicação Interna 51/2017/PGM/PROCURADORIA, sobre a existência 

de decisão judicial nos autos desta Ação Anulatória, e o documento ID n.º 

9297118, trata-se de Termo de Audiência constante do Processo 

Administrativo que deu origem ao credito fiscal n.º 0114-000549-6, 

idêntico ao juntado pela Concessionária Autora com a inicial. Assim, 

DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário que CUMPRA na íntegra a decisão 

proferida em 19/05/2017 – ID n.º 7278700, CERTIFICANDO-SE conforme ali 

determinado. E após, voltem CONCLUSOS estes autos eletrônicos para 

prolação de SENTENÇA, porquanto totalmente impertinente e 

desnecessária dilação probatória, já que se trata de lide cujo objeto 

demanda análise da regularidade dos processos administrativos fiscais 

que originaram os débitos que se pretende anular -, portanto são questões 

de direito, cuja prova documental deveria ser apresentada pelas partes na 

primeira oportunidade que tiveram se manifestar nos autos, na dicção do 

Art. 343 do CPC/2015[2]. INTIMEM-SE as Partes deste despacho (PJe e 

DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 09 de julho de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. Art. 350. 

Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a 

produção de prova. [2]. Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial 

ou a contestação com os documentos destinados a provar suas 

alegações.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1033284-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO COSTA MOURA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT0010657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos etc. 1. Compulsando os autos, verifico que a parte autora propôs a 

presente ação em face, além da Fazenda Pública do Estado de Mato 

Grosso, do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso 

– DETRAN/MT, que, no entanto, não possui capacidade jurídica para 

figurar no polo passivo desta ação. 2. Nos termos do artigo 4º da Lei 

1.060/50 e do artigo 3º, § 2º da Lei Estadual 7.603/2001, para que as 

partes sejam beneficiadas com a Assistência Judiciária, é necessário que 

se acoste nos autos declaração de que não tem condições de pagar as 

custas processuais sem prejuízo do seu sustento próprio ou de sua 

família, juntamente com a prova de seu rendimento mensal. No entanto, 

não foram satisfeitas as condições impostas pela legislação vigente, bem 

como não houve o pagamento das custas judiciais. 3. Assim, com 

fundamento no artigo 321, do CPC, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias 

para que o requerente providencie a regularização correta do polo 

passivo da presente ação, bem como concedo o prazo de 30 (trinta) dias 

para que pague as custas judiciais ou comprove sua precária situação 

econômica, com cópia de holerite dos últimos três meses ou Declaração 

de Imposto de Renda do último ano, de forma a demonstrar que o 

pagamento das custas judiciais poderá comprometer seu sustento e de 

sua família sob pena de indeferimento da petição inicial (parágrafo único, 

do artigo 321, do CPC). 4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

retornem os autos conclusos para decisão. 5. Intime-se e cumpra-se. 

Cuiabá, 10 de novembro de 2017. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227815 Nr: 34859-63.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.A COMERCIO DE DISCO LTDA, NELSON 

BORTOLETI, JOÃO BATISTA ALVES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA DE SOUZA SOARES - PROC. ESTADO - OAB:PROC. EST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): J.A COMERCIO DE DISCO LTDA, CNPJ: 

01102630000110, Inscrição Estadual: 131717677. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/11/2005.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT em face de J.A COMERCIO DE DISCO 

LTDA, NELSON BORTOLETIE OUTROS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de TRATA-SE DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, 

PROPOSTA PELA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

CONTRA A PESSOA JURÍDICA J. A. COMÉRCIO DE DISCO LTDA (CNPJ 

01.102.630/0002-10), BEM COMO DOS SENHORES NELSON BORTOLETI 

(CPF 336.673.819-72) E JOÃO BATISTA ALVES DUARTE (CPF 

344.801.701-97), COM O ESCOPO DE COBRAR A DÍVIDA CONSTANTE DA 

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DE N° 000810/05, REFERENTE A DÉBITO DE 

IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 810/2005.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/10/2005

 - Valor Total: R$ 116.099,50 - Valor Atualizado: R$ 116.099,47 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Cumpra-se o despacho de folha 

retro.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOÃO BOSCO SOARES 

DA SILVA FILHO, digitei.

Cuiabá, 09 de julho de 2018

Eduardo José Graça da Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029211/7/2018 Página 296 de 580



 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241910 Nr: 10286-24.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRÃOS DE OURO RAÇÕES CEREAIS 

TRANSPORTES LTDA, ARIZON ROQUE DA SILVA, DALVA RIBEIRO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - 

PROC ESTADO - OAB:3035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GRÃOS DE OURO RAÇÕES CEREAIS 

TRANSPORTES LTDA, CNPJ: 02980219000120, Inscrição Estadual: 

13.185.934-0, atualmente em local incerto e não sabido ARIZON ROQUE 

DA SILVA, Cpf: 32909500187, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e 

não sabido DALVA RIBEIRO DA SILVA, Cpf: 45368031149, Rg: 656.997, 

brasileiro(a), Telefone 3028-7040. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 08/06/2006.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT em face de GRÃOS DE OURO 

RAÇÕES CEREAIS TRANSPORTES LTDA, ARIZON ROQUE DA SILVAE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IMPOSTO 

SOBRE A CIRCULAÇÃO DE SERVIÇOS E MERCADORIAS CONSTANTE DA 

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DE N° 001174/06-A, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 001174-A/2006.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 25/04/2006

 - Valor Total: R$ 5.137,89 - Valor Atualizado: R$ 5.137,89 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: "À Sra. Gestora para, incontinenti, adotar as 

providências de mister à dinamização da vertente jurissatisfativa.Cuiabá, 

05 de novembro de 2008.Juiz Alberto Ferreira de Souza"

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOÃO BOSCO SOARES 

DA SILVA FILHO, digitei.

Cuiabá, 09 de julho de 2018

Eduardo José Graça da Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 920623 Nr: 43831-07.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO GRANJA DE SOUZA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTÔNIO 

TOLENTINO DE BARROS - OAB:7.600/MT

 EXEC. FISCAL Nº 43831-07/2014 - CÓD. 920623

EXEQTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

EXCDO: MÁRCIO GRANJA DE SOUZA VIEIRA

 CPF Nº 086.196.201-00-.

CDA’S nºs 435315 venc. 10/03/2009; 581079 venc. 10/03/2010; 747855 

venc. 10/03/2011; 828920 venc. 12/03/2012 e 1056475 venc. 10/04/2013.

INSC. MUNICIPAL Nº 02.2.22.004.0062.001

VALOR DA EXECUÇÃO: R$ 12.072,32

11010

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente para se manifestar 

quanto à Escritura Pública juntada aos autos pelo Executado às fls. 21/22 

e para juntar as CDA’s mencionadas na petição protocolada em 

22/02/2018, em nome da empresa adquirente FLORADA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ Nº 15.010.783/0001-61, 

no prazo de quinze dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da Procuradoria Fiscal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À 

CONCLUSÃO para sentença.

INTIMEM-SE (DJe).

CUMPRA-SE sucessivamente.

Cuiabá, 09 de julho de 2018.

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 fcoa

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241888 Nr: 10407-52.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRÃOS DE OURO RAÇÕES CEREAIS 

TRANSPORTES LTDA, ARIZON ROQUE DA SILVA, DALVA RIBEIRO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - 

PROC ESTADO - OAB:3035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GRÃOS DE OURO RAÇÕES CEREAIS 

TRANSPORTES LTDA, CNPJ: 02980219000120, Inscrição Estadual: 

13.185.934-0, atualmente em local incerto e não sabido ARIZON ROQUE 

DA SILVA, Cpf: 32909500187, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e 

não sabido DALVA RIBEIRO DA SILVA, Cpf: 45368031149, Rg: 656.997, 

brasileiro(a), Telefone 3028-7040. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 09/06/2006.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT em face de GRÃOS DE OURO 

RAÇÕES CEREAIS TRANSPORTES LTDA, ARIZON ROQUE DA SILVAE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Deixou 

de recolher o ICMS no(s) prazo(s) regulamentar (es) referente a 

operações e prestações escrituradas nos livros próprios e declaradas 

integralmente pelo contribuinte através da GIA-ICMS, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 001260-A/2006.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 25/11/2005

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$27.988,66

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 888234 Nr: 22033-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURLICOUROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

COUROS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, ANITA TERESINHA DURLI, 

VOLNEI ROBERTO DURLI, EVANDRO LUIS DURLI, IARA DURLI, LIANE 

TERESINHA DURLI PICCOLI, DANIELA REGINA DURLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA LOUISE CASTRO 

BORBA - OAB:16931, JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - OAB:15795, 

JOSÉ LOMBARDI - OAB:17271/MT

 Vistos etc...
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Trata-se Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, a qual 

postula ás fls.41, a extinção do feito, face à quitação do débito.

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.

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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011462-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DE SECRETARIA DE ESTADO DE 

TRANSPORTE-ASSEET (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA OAB - MT16382/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO Autuação 27/04/2018 Última distribuição 27/04/2018 

Valor da causa R$ 954,00- MANDADO DE SEGURANÇA Nº 

1011462-98.2018.8.11.0041 IMPETTE: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 

DE SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA IMPETDO: 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA DE CUIABÁ-MT 941 Vistos, etc... A 

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE SECRETARIA DE ESTADO DE 

INFRAESTRUTURA propôs em 27/04/2018, via PJe, a presente AÇÃO DE 

MANDADO DE SEGURANÇA contra ato do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

FAZENDA DE CUIABÁ/MT, alegando que a Autoridade Coatora não 

providenciou no prazo de 10 (dez) dias previsto no Parágrafo único do 

Art. 205 do CTN, a expedição de Certidão Negativa de Débito - CND, ao 

argumento de que a referida Associação possui débitos relativos à Taxas 

de Licença para Funcionamento, referentes aos anos de 2017 e 2018, que 

totalizam o valor de R$ 37.283,93-, pretendendo, liminarmente, a 

concessão ordem para que a Autoridade Coatora expeça a Certidão 

Negativa de Débitos em nome da Associação Impetrante no prazo máximo 

de 24 horas. Ampara a sua pretensão liminar à vista dos requisitos do 

fumus boni iuris e periculum in mora (possibilidade dano irreparável). No 

mérito, requereu fosse julgada totalmente procedente a ação, 

concedendo-se a segurança em definitivo. À causa foi atribuído o valor de 

R$ 954,00 – ID 12956496. Junto à inicial trouxe os documentos de ID’s n.ºs 

12956522, 12956546, 12956565, 12956571, 12956588, 12956598, 

12956605, 12956620, 12956635, 12956641 e 12956665. Autos conclusos 

em 22/06/2018, face ao disposto no Art. 6º da Lei 12.016/2009 c/c Arts. 

6º e 321 do CPC/2015, este Juízo determinou a intimação do Patrono da 

Autora, via DJe, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promovesse a 

emenda à inicial, indicando corretamente o polo passivo desta ação 

mandamental, sob pena indeferimento da inicial, conforme previsão contida 

no Art. 321, Parág. Único do CPC/2015 e consequente extinção do 

processo sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, inc. I do 

CPC/2015 - ID n.º 13796379. Em 25/06/2018 a Associação Impetrante, 

através de seu Advogado, protocolou petição, na qual retificou o polo 

passivo da demanda, registrando-se como autoridade coatora o 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, na 

pessoa do Sr. ANTÔNIO ROBERTO POSSAS DE CARVALHO – RG n.º 

001617 SSP/MT e CPF n.º 081046971-53, com endereço na Prefeitura de 

Cuiabá, 2º andar - Praça Alencastro, nº 158, Centro, Cuiabá-MT, CEP 

78005-360 – ID n.º 13832622. É o relatório. DECIDO. Em que pese este 

Juízo já tenha se manifestado nos autos na data de 22/06/2018 - ID n.º 

13796379, inclusive proferindo despacho determinando a emenda da 

inicial, conforme relatado acima, em detida análise da peça vestibular e da 

documentação que a instruiu, e ainda face à pesquisa junto ao Sistema 

PJe, constata-se que não há informação de que o débito fiscal objeto 

deste Mandamus, onde se alega que está impedindo a Associação 

Impetrante de obter Certidão Negativa de Débitos - CND, relativo à Taxas 

de Licença para Funcionamento dos anos de 2017 e 2018, no valor 

atualizado até a data da distribuição desta ação mandamental de R$ 

37.283,93 (trinta e sete mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa e 

três centavos), já esteja lançado como Divida Ativa do Município de Cuiabá 

ou seja objeto de Execução Fiscal. Sabe-se que a RESOLUÇÃO N.º 

023/2013/TP do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que regulamenta as 

competências das Varas Especializadas da Capital, estabeleceu que a 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA desta Vara Especializada de Execução Fiscal 

é para processar e julgar com exclusividade os executivos fiscais da 

Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles 

decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não 

inseridos em dívida ativa, como no caso presente, as quais são da 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA das Varas Especializadas da Fazenda Pública 

desta Comarca de Cuiabá. Com efeito, a interpretação que se dá a referida 

Resolução deve ser no sentido de que apenas as ações anulatórias que 

sejam conexas com ações executivas já ajuizadas é que devem ser 

reunidas e decididas por esta Vara Especializada de Execução Fiscal – 

Gabinete 1 – Fazenda Pública Municipal, para se evitar decisões 

conflitantes. A respeito da questão foram instaurados inúmeros recursos 

de Conflitos de Competência perante o E. Tribunal de Justiça deste Estado, 

valendo a pena consignar parte da decisão paradigmática proferida pelo 

DD. Relator do C.C. 7273/2016-TJMT, Desembargador Luiz Carlos da 

Costa, verbis: “(...) Não há informação de que os débitos que a autora 

pretende anular são objeto de execução fiscal ou já estão inseridos em 

divida ativa. Logo, a principio, a competência para julgar e processar esta 

demanda é de uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública, visto 

que é da sua atribuição processar e julgar os feitos em geral da Fazenda 

Pública Estadual. (...).” E recentemente, na data de 18/04/2018, mais uma 

vez, o E. Tribunal de Justiça, através da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

ratificou o entendimento sobre a impossibilidade de se ampliar a 

competência do Juízo Espec. da Vara de Execução Fiscal da Capital para 

processamento e julgamento de ações que pretendam a discussão de 

Crédito Tributário NÃO inscrito em Dívida Ativa, nos seguintes termos: 

“tratando-se de ação de conhecimento, cautelar ou mandamental, cujo 

débito tributário em discussão ainda não estiver inscrito em dívida ativa, 

por sua natureza, a ação deve ser processada e julgada num juízo de 

cognição ampla e exauriente, de modo que não se vislumbra indícios de 

afronta à segurança jurídica tal determinação. Ademais, como cediço, a 

Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá conta com alto número 

de processos em tramitação e a ampliação da competência acarretaria a 

desvirtuação da proposta de criação e instalação da Vara. Assim, não há 

como ampliar a competência da Vara de Execução Fiscal de Cuiabá.” [1] 

Dessa forma, a pretensão da Associação Impetrante deve ser apreciada e 

julgada em um juízo de cognição ampla e exauriente, não havendo como 

fixar a competência desta Vara Especializada de Execução Fiscal. Por tais 

fundamentos, e por tudo o mais que dos autos eletrônicos (PJe) constam, 

com fundamento nos Arts. 42 e 44 do CPC/2015[2] c/c Resolução nº 

023/2013-TP/TJMT, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo da Vara 

Especializada de Execução Fiscal – Gabinete 1 – Fazenda Pública 

Municipal da Comarca de Cuiabá, para processar e julgar este MANDADO 

DE SEGURANÇA Nº. 1011462-98/2018, impetrado pela ASSOCIAÇÃO DOS 

SERVIDORES DE SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - CNPJ 

nº. 03.938.644/0001-13, contra ato do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

FAZENDA DE CUIABÁ. Consequentemente, DECLINO para uma das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública desta Comarca de Cuiabá. 

REDISTRIBUA-SE ao Juízo Competente, ENVIANDO-LHE CONCLUSOS 

estes autos eletrônicos imediatamente, com as nossas homenagens e 

DÊEM-SE AS BAIXAS no Sistema PJe, Relatórios e Distribuição. INTIME-SE 

(PJe). PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 10 de 

julho de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito prn [1].Vide: CIA n. 0017918-78.2016.8.11.0000 [2]. Art. 42. As 

causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua 

competência, ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral, na 

forma da lei. Art. 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição 

Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste 

Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária 

e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados.

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009052-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUI FERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL SENTENÇA Processo: 1009052-38.2016.8.11.0041. 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1009052-38.2016.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 22/06/2016 10:24:41 EXEQUENTE: Cuiabá Prefeitura 

Municipal EXECUTADO: RUI FERNANDES CPF Nº 139.024.311-72 Nºs das 

CDA's 899925 - 1017178 - 1202122 VALOR DA CAUSA: R$ 2.677,55 196 

VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito representado pelas 

CDA's descritas na inicial, referente ao não pagamento de IPTU's. Foi 

determinada a citação do Executado, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, fls. 07, tendo sido expedida a 

carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal 

Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, juntando “Extrato do Contribuinte” - 

Negociação 349545. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos 

comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo 

extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o 

pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução 

fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c 

Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento 

nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado pela Fazenda Pública 

Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O PRESENTE PJe COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do débito executado. P. R. I. 

Considerando que a Fazenda Municipal Exequente desistiu do prazo 

recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente. CONDENO o Executado no pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser intimado 

pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, sob 

pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da 

Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face à existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo Executado, havendo constatação da 

inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do 

Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo Executado, com as baixas e 

anotações de estilo. CUMPRA-SE sucessivamente. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o 

crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39420 Nr: 1098-58.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON MARKS, ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANE APARECIDA KERKHOFF 

- OAB:72.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte requerente, para apresentar 

contrarrazões aos embargos interposto, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 22060 Nr: 805-98.2012.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ladislau Krokowski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B/MT, ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - OAB:OAB/MT 

8028/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

1. Defiro o pedido de fl. 87.

 2. Promovo a habilitação de todos os sucessores do executado, ora 

embargante, no polo passivo da ação de execução em apenso – Código 

8749, nos moldes do artigo 110, do CPC.

 3. Citem-se os sucessores para manifestarem interesse no 

prosseguimento dos presentes embargos, no prazo de 05 (dias) (art. 690, 

CPC).

4. Retifique-se a capa dos autos para que conste no polo passivo da ação 

de execução em apenso – Código 8749, apenas o nome dos sucessores.

5. Considerando que o presente feito encontra-se inserido na Meta 2 do 

CNJ, determino o cumprimento desta decisão com a máxima urgência.

 6. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35055 Nr: 2010-89.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everton Onofre dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o edital foi fixado nos átrios do fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39776 Nr: 1349-76.2018.811.0082

 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: ADOLAR SEBALDO ELY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE NORMAS, 

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇAO - 

SUNOR/SEMA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYSLAN CLAYTON MORAES - 

OAB:8377/MT, FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - OAB:13592/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO parcialmente a liminar pretendida para 

oportunizar ao impetrante a apresentação de recurso administrativo nos 

autos do processo administrativo n. 751.310/2009.Expeça-se mandado de 
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intimação para cumprimento da liminar deferida.Após, abra-se vista ao 

Ministério Público e, a seguir, conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 9 

de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38917 Nr: 778-08.2018.811.0082

 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: JOÃO GERMANO PLETSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA 1ª JUNTA DE JULGAMENTO 

DE RECURSOS (1ª J.J.R.) DO CONSEMA, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO NEVES - 

OAB:9352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei n. 

12.016/2009, DEFIRO a liminar para determinar a suspensão da 

exigibilidade do auto de infração n. 108162, até o julgamento do mérito da 

presente ação.Expeça-se mandado de intimação para cumprimento da 

liminar deferida.Após, abra-se vista ao Ministério Público para os fins do 

art. 12, da Lei n. 12.016/2009 e, a seguir, conclusos.Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 9 de julho 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39776 Nr: 1349-76.2018.811.0082

 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: ADOLAR SEBALDO ELY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE NORMAS, 

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇAO - 

SUNOR/SEMA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYSLAN CLAYTON MORAES - 

OAB:8377/MT, FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - OAB:13592/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que consoante o Provimento nº 52/07 e 56/07 da C.G.J, 

impulsiono os presentes autos por certidão, conforme segue:

(x) Intimação do Impetrante na pessoa do seu Advogado, para no prazo 

de 05 (cinco) dias, bem como trazer uma cópia da inicial, bem como 

depositar o valor de R$ 33,87 referente ao pagamento de diligência do 

Oficial de Justiça para cumprimento do mandado.

 Obs. O depósito deverá ser efetuado diretamente no caixa na conta do 

oficial de justiça OMAR WAYDE GONÇALVES, Banco CREDIJUD, Banco: 

756, Agência 4256, Conta Corrente 1484-2, CPF: 338.983.166-53, não 

podendo ser efetuado através de envelope. Os oficiais de justiça que 

cumprem os mandados são os lotados no JUVAM/VEMA.

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38917 Nr: 778-08.2018.811.0082

 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: JOÃO GERMANO PLETSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA 1ª JUNTA DE JULGAMENTO 

DE RECURSOS (1ª J.J.R.) DO CONSEMA, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO NEVES - 

OAB:9352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que consoante o Provimento nº 52/07 e 56/07 da C.G.J, 

impulsiono os presentes autos por certidão, conforme segue:

(x) Intimação do Impetrante na pessoa do seu Advogado, para no prazo 

de 05 (cinco) dias , bem como depositar o valor de R$ 33,87 referente ao 

pagamento de diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado.

 Obs. O depósito deverá ser efetuado diretamente no caixa na conta do 

oficial de justiça EDUARDO CESÁR BARBOSA SIQUEIRA, Caixa Econômica 

Federal, Agência 1695, Conta Corrente: 26943-4 OP: 001 CPF: 

110.192.041-68 Fone: 9971-7413, não podendo ser efetuado através de 

envelope. Os oficiais de justiça que cumprem os mandados são os lotados 

no JUVAM/VEMA.

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 40709 Nr: 1954-22.2018.811.0082

 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: COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL 

AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe de Fiscalização da Secretaria de Meio 

Ambiente de Mato Grosso -SEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Belmiro Gonçalves de Castro - 

OAB:8839-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por reconhecer a litispendência, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do 

CPC.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.Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas pertinentes.P.R.I.C.Cuiabá, 09 de julho 

de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38681 Nr: 596-22.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDEMIR ANTONIO SEBBEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELISSA FRANCO GODOY DA 

SILVEIRA - OAB:18552, RENATA VIVIANE DA SILVA - OAB:9465/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte requerente a fim de impugnar à 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38917 Nr: 778-08.2018.811.0082

 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: JOÃO GERMANO PLETSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA 1ª JUNTA DE JULGAMENTO 

DE RECURSOS (1ª J.J.R.) DO CONSEMA, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO NEVES - 

OAB:9352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito a fim de intimar o impetrante para apresentar contrafé 

para instruir o mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 33025 Nr: 642-45.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRIGIERI FILHO, JAQUELINE DA COSTA 

MARQUES FRIGIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA VIVIANE DA SILVA - 

OAB:9465/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, defiro o pedido de fls. 321/337-v, para integrar a lide 

como litisconsorte passivo necessário.Intimem-se as partes requerentes 

para, querendo, apresentar impugnação à contestação (fls. 321/337-v), 

no prazo legal.Retifique-se a capa dos autos para que conste o nome DE 
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VÁRZEA DO JUBA ENERGÉTICA S/A no polo passivo da ação.Ademais, 

intimem-se as partes quanto ao disposto no §1º, do art. 357, bem como 

para indicarem assistente e formularem quesitos em 15 (quinze) dias 

(CPC, art. 465, § 1º, II e III), conforme solicitado pelo Perito Judicial à fl. 

320.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Cuiabá, 09 de julho de 2018.

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 410724 Nr: 15434-95.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERT RELRISON DA SILVA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAROLDO VARELA DO 

CARMO - OAB:10592/MT

 Trata-se de executivo de pena em que a defesa do recuperando postulou 

pela manutenção do cálculo de fl. 191, argumentando, em síntese, que o 

cálculo de pena acostado à fl. 358 acrescentou uma condenação de 23 

anos, 01 mês e 15 dias de reclusão. Contudo, ainda não transitou em 

julgado, ante o recurso de apelação interposto pela defesa, não podendo 

incluir nos cálculos uma condenação que não transitou em julgado (fls. 

361/362).

Com vista dos autos, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do 

pleito defensivo, argumentando, em síntese, que é plenamente possível a 

execução provisória da pena, bem como pelo fato de que na nova 

condenação fixou ao recuperando o cumprimento da pena em regime 

fechado e que foi lhe negado o direito de recorrer em liberdade (fls. 

364/365).

É o breve relatório. Decido.

Sem delongas, verifico que a condenação criminal imposta na guia 

provisória de fl. 207 fixou ao recuperando o inicio do cumprimento da pena 

em regime fechado, bem como lhe foi negado o direito de recorrer em 

liberdade.

Ademais, por ocasião do julgamento do HC nº 126.292/SP, o STF firmou 

posição pela maioria dos ministros no sentido de que é possível a 

execução provisória da pena, mesmo que estejam pendentes recursos 

aos tribunais superiores.

Assim sendo, indefiro o pedido formulado pela defesa às fls. 361/362 e 

mantenho, portanto, o cálculo de pena de fl. 358.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público e a defesa.

Após, aguarde-se em cartório o cumprimento da pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 325842 Nr: 5449-10.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONE RAPHAEL ASSUNÇÃO NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO GAIVA - 

OAB:6867/MT, FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - OAB:25038

 Vistos, etc.

Considerando a informação de que o reeducando foi preso pela prática de 

outro delito, o qual é definido como doloso (ação penal n. 

43332-15.2017.811.0042 – código n. 504290 – 9ª vara criminal de Cuiabá), 

designo para o dia 16/07/2018, às 14h00min, a realização de audiência de 

apresentação e justificação.

Cumpra-se o mandado de prisão expedido nestes autos (cf. determinação 

de fl. 190).

Sem prejuízo, oficie-se ao juízo da 9ª vara criminal de Cuiabá, solicitando 

informação acerca da soltura ou prolação de sentença na ação penal de 

cód. 504290, bem como a vara criminal da infância e juventude de 

Coxim/MS, solicitando o envio de guia de execução relativa a ação penal 

2372-20.2016.8.12.0011.

Requisite-se a apresentação do reeducando.

Intime-se a Defesa, via D.J.E.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 389358 Nr: 7101-32.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO ADRIANO DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUDERLY S VARELLA JR. - 

OAB:7.298/MT

 Trata-se de executivo de pena em que o recuperando REGINALDO 

ADRIANO DAS NEVES encontra-se cumprindo a pena na penitenciária da 

comarca de Belém/PA.

Às fls. 402/403 a defesa do recuperando postulou pela transferência da 

PEP para a comarca de Belém/PA, em razão de toda a sua família residir 

naquela comarca.

O Ministério Público manifestou-se favorável, desde que houvesse 

anuência do juízo da comarca de Belém/PA (fl. 406).

À fl. 417 o juízo da comarca de Belém/PA anuiu à transferência da PEP.

É o breve relato. Decido.

Tendo em vista que o encarceramento do preso em local próximo a 

residência de seus familiares é direito garantido pela lei e havendo 

anuência do juízo da comarca de destino, em consonância com o parecer 

ministerial de fl. 406 e com fundamento nos artigos 86 e 103 da LEP, 

determino a remessa do presente executivo de pena à comarca de 

Belém/PA, a fim de que o recuperando dê continuidade ao cumprimento da 

sua pena.

 Cumpra-se.

Cuiabá /MT, 09 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 447468 Nr: 24426-11.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURILIO DE ALMEIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO ROGÉRIO HUBNER - 

OAB:12634B

 Vistos, etc.

Trata-se do processo executivo de pena que tramita em desfavor de 

MAURILIO DE ALMEIDA FERREIRA.

Não havendo manifestação contrária, homologo o cálculo de fl. 88.

Às fls. 96/100, 101/104 e 105 foram acostados, respectivamente, o 

estudo social, o parecer psicológico e o atestado de comportamento 

carcerário do recuperando.

O Ministério Público manifestou-se favorável à progressão do regime 

fechado para o semiaberto (fls. 107/108).

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Extrai-se dos autos que o recuperando atingiu o lapso temporal 

necessário à progressão de regime pretendida no dia 07.02.2018.

Outrossim, a direção do Centro de Ressocialização de Cuiabá - CRC 

atestou que o recuperando possui ÓTIMO comportamento carcerário e boa 

disciplina com os funcionários (fl. 105).

Desta feita, por reunir os requisitos objetivos e subjetivos previstos no 

artigo 112 da LEP, DEFIRO o pedido de progressão do regime fechado 

para o semiaberto de MAURILIO DE ALMEIDA FERREIRA.

Com vistas a estabelecer as regras do novo regime, designo o dia 

11/07/2018 às 14h, para realização da audiência admonitória.

Requisite-se a apresentação do recuperando.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à defesa.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se com urgência.

Cuiabá/MT, 09 de julho de 2018.

Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga

 - Juiz de Direito –

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 400619 Nr: 4826-38.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO DE ALENCASTRO 

SANTANA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213/MT

 Vistos, etc.

Acolho o pedido das partes.

Determino:

 I – vistas dos autos ao MP para opinar:

II – depois, vistas dos autos à defesa para manifestação:

III – a substituição da tornozeleira e do carregador.

 Às providências.

 Cumpra-se.”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 420137 Nr: 25510-81.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENETON DOS SANTOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de executivo de pena em desfavor do recuperando KENETON 

DOS SANTOS FERREIRA.

Às fls. 79, o recuperando foi inserido em regime semiaberto e, 

posteriormente, foi preso pela suposta prática de novo crime perante esta 

Comarca.

Em face de novo recolhimento ao cárcere, foi realizada audiência de 

justificação, oportunidade em que o ilustre representante do Ministério 

Público pugnou pela suspensão da presente execução.

É o relato. Decido.

 Consta dos autos que a última inserção do penitente no regime semiaberto 

foi na data 15/09/2015, como se vê da audiência realizada às fls. 79, 

sendo-lhe fixadas as devidas condições.

Na data de 06/04/2017, o penitente foi novamente preso em decorrência 

da suposta prática de novo crime.

De acordo com a dicção do art. 118, I, da Lei de Execução Penal, “a 

execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, 

com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o 

condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.”

No caso versando, o recuperando recebeu alvará de soltura referente a 

nova ação penal, contudo, permanece preso em virtude da ordem de 

prisão decretada nos presentes autos.

Este juízo entende que é imprescindível a condenação para ensejar a 

regressão, e ainda, o descumprimento de condições impostas ao regime 

semiaberto.

 Por outra senda, vislumbra-se que, conforme certidão acostada às fls. 

175, o recuperando já fora condenado junto ao Juízo da 3ª Vara Criminal 

desta Comarca o impõe a regressão de regime, como se vê do julgado do 

Tribunal de Justiça de nosso Estado, verbis:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – AGRAVANTE QUE CUMPRIA PENA NO 

REGIME SEMIABERTO – REGRESSÃO PARA O FECHADO – PRETENSÃO 

DE REESTABELECIMENTO PARA O ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – 

COMETIMENTO DE NOVOS CRIMES DOLOSOS NO CURSO DA EXECUÇÃO 

– FALTA GRAVE – ARTIGO 118, I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL E 

SÚMULA N. 526 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

O reeducando que pratica novo crime doloso, no curso da execução, fica 

sujeito à regressão do regime semiaberto para o fechado, a teor do artigo 

118, I, da Lei de Execuções Penais. (AGEXPE 104058/2017, PRIMEIRA 

CÂMARA CRIMINAL, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, JULGADO EM 

28/11/2017, PUBLICADO NO DJE 01/12/2017)

Assim, ante a comprovação inconteste de violação das condições 

impostas ao cumprimento do regime semiaberto, REGRIDO o regime de 

cumprimento de pena da presente execução e, de consequência, FIXO O 

REGIME FECHADO PARA CONTINUIDADE DA REPRIMENDA.

Expeça-se mandado de prisão e intimem-se as partes.

Elabore-se novo cálculo de pena.

Às providências.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 524833 Nr: 16800-67.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO SOUSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Farias - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:GUSTAVO FARIAS SABER

Finalidade:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ DEFESA PRELIMINAR:

INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), para 

apresentar(em) defesa preliminar, no prazo de 10 (dez) dias, conforme a 

Lei 11.719 de 20/06/2008, podendo argüir preliminares e alegar(em) tudo o 

que interessar à(s) sua(s) defesa(s), oferecer(em) documentos e 

justificações, especificar(em) as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas (art. 401 da mesma Lei), qualificando-as e requerendo 

sua(s) intimação(ões), quando necessário.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Jessica Duarte

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 507237 Nr: 46412-84.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX GABRIEL SOUZA SILVA, VICTOR HUGO 

BATISTA RIBEIRO, JEREMIAS BEZERRA DA SILVA, SILVERIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA GABRIELA LIMA 

PEREIRA - OAB:24423-0, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, 

Rubia ferretti - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:ANNA GABRIELA LIMA PEREIRA

RUBIA FERRETTI

Finalidade:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA:

INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

___/_____/____, ÀS ___:___ 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.: 507650 Nr: 470-92.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FERNANDO FERNANDES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO GALADINOVIC ALVIM 

- OAB:14371, JOSÉ ROBERTO ALVIM - OAB:3285

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DANILO GALADINOVIC ALVIM

JOSÉ ROBERTO ALVIM

Finalidade:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA:

INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

___/_____/____, ÀS ___:___ HORAS, a fim de participar da audiência una 
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de Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Jéssica Duarte

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 438557 Nr: 15005-94.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDERSON RODOLFO ALVES DA COSTA, 

LEONARDO FERREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:10245/MT, FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21274/MT, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:ADEMIR RODRIGUES CARVALHO

LAURO GONÇALO DA COSTA

FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA

Finalidade:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA:

INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 12/08/08, às fls. 

254/277, nos autos acima mencionados, na qual o réu ____________, foi 

condenado nas sanções do artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do CP, à 

pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 

pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, regime fechado, nos termos do 

art. 33, parágrafo 2º, "b" e parágrafo 3º do CP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Jéssica Duarte

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 366977 Nr: 6942-51.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL MENDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEY FÁTIMA NEVES - 

OAB:10737/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DANIEL MENDES DOS SANTOS, Cpf: 

04515839144, Rg: 21807442, Filiação: Daniel Sena dos Santos e Vanuza 

Mendes Pereira, data de nascimento: 24/06/1989, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), garçom, Telefone 3649-6641. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e, por 

consequência, CONDENO o acusado DANIEL MENDES DOS SANTOS, 

devidamente qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do delito 

tipificado no artigo 16, caput, da Lei n. 10.826/03 c.c. art. 65, III, d, ambos 

do Código Penal.Em obediência ao princípio constitucional da 

individualização da pena, passo à dosimetria, nos moldes preconizados 

pelo art. 68 do Código Penal.A pena prevista para o crime de porte ilegal 

de arma de fogo de uso permitido é de 03 (três) a 06 (seis) anos de 

reclusão e multa.Analisando as circunstâncias judiciais descritas no art. 

59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como normal ao 

tipo. O acusado não possui antecedentes criminais capazes de influenciar 

no cômputo da pena. Não há nos autos elementos definidores da conduta 

social do réu e de sua personalidade. As circunstâncias não pesam 

contra o réu. Os motivos do crime não justificam a atitude do réu. Não há 

consequências em virtude da prática delituosa.Assim, para o crime 

previsto no artigo 16, caput, da Lei n. 10.826/03, de acordo com as 

circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo a pena 

base em 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.Embora 

tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea, deixo de reduzir 

a pena neste momento por ter fixado a pena mínima e ser possível ir 

aquém deste quantum nesta fase da dosimetria, consoante Súmula 231 do 

Superior Tribunal de Justiça .Com efeito, torno DEFINITIVA a pena de 03 

(TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, diante da 

inexistência de outras causas ou circunstâncias modificadoras.Estabeleço 

o valor dos dias-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à 

época dos fatos, devidamente corrigido.A pena de multa deve ser solvida 

no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 49 e 50 do Código Penal.O réu 

cumprirá a pena em regime aberto, como preceitua o artigo 33, § 3°, do 

Código Penal.Isento o réu do pagamento de emolumentos, despesas e 

custas.Declaro a perda da arma e das munições apreendidas em favor da 

União (91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal), devendo esta ser 

encaminhada ao Comando do Exército (art. 25 da Lei n. 10.826/03).Na 

hipótese de haver apreensões, cumpram-se os itens 1478 e 1479, da 

CNGC, restituindo as de origem lícita, comprovada a propriedade.Havendo 

documentos pessoais apreendidos, ainda pendentes de restituição, 

autorizo a entrega, mediante lavratura de termo próprio e cópia juntada 

nos autos, nos termos do Capítulo VII, Seção 20 – Depósito e Guarda de 

Objetos Apreendidos, Art. 1.472, § 2º, que dispõe:“Não serão recebidos 

pelo Juízo destinatário os documentos pessoais apreendidos que não 

forem objetos do delito. Havendo algum encartado nos autos, o Gestor 

judiciário deverá restituí-lo às partes, mediante certidão, independente de 

requerimento”.Transitada em julgado para a acusação, expeça-se a guia 

de execução provisória, conforme dispõe a CNGC em seu CAPÍTULO VII – 

OFÍCIO CRIMINAL, Seção 29 – Execução Provisória da Pena, Art. 1.573, 

parágrafo único:“Art. 1.573. Tendo em vista o princípio da presunção de 

inocência previsto no artigo 5.°, LVII, da CF, a execução só poderá ser 

promovida se for para beneficiar o réu.Parágrafo único. Havendo trânsito 

em julgado para a acusação, mesmo pendente de recurso da defesa com 

efeito suspensivo, mas sendo vantajoso ao réu, expedir-se-á a guia de 

execução provisória, procedendo-se na forma desta Seção”.Após, 

comunique-se a condenação via sistema INFODIP, certifique-se e 

arquive-se. P.R.I .Cuiabá (MT), 26 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, 09 de julho de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 366732 Nr: 6688-78.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS, 

MARCELO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE DE MORAES BORGES - 

OAB:12430/MT, ANTÔNIO ROGÉRIO ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - 

OAB:7030/MT

 Intimar a defesa do Réu ALEX VINICIUS para que se manifeste quanto a 

não localização da testemunha de defesa Luiz Ricardo Souza Fonseca 

(fls. 493), sob pena de preclusão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 323285 Nr: 2523-56.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE GOMES KADUCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CESAR STEFANI - 
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OAB:21681/O

 Cód. 323285

 Vistos etc;

Do exame dos autos, verifica-se que o acusado foi devidamente citado às 

fls. 100/101 e apresentou Resposta à Acusação à fl. 87, contudo esta não 

contém preliminares (alegações de vícios ou falhas processuais), nem 

foram juntados documentos novos, razão por que desnecessária a oitiva 

da parte contrária, no caso, o Ministério Público, nos termos do artigo 409, 

do CPP.

Tampouco foram trazidas argumentações relativas ao mérito da causa, as 

quais, de qualquer forma, são inadequadas neste momento processual.

Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

02.08.2018 às 15h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 03 de julho de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 323285 Nr: 2523-56.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE GOMES KADUCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CESAR STEFANI - 

OAB:21681/O

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 2523-56.2012.811.0042 (CÓDIGO: 323285)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: ALEXANDRE GOMES KADUCH

 Vistos.

Os autos vieram conclusos para análise da Resposta à Acusação 

apresentada pela defesa do acusado e posterior designação da audiência 

de Instrução e Julgamento.

Entretanto, verifico que a Carta Precatória expedida para o cumprimento 

do Alvará de Soltura e Citação do acusado ainda não foi devolvida, razão 

pela qual oficie-se o juízo deprecado para que proceda a devolução da 

mesma com urgência, tendo em vista que estes autos pertencem à Meta 2 

do CNJ e deverão ser julgados até o fim do corrente ano.

Cumpra-se.

Cuiabá, 4 de junho de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 323285 Nr: 2523-56.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE GOMES KADUCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CESAR STEFANI - 

OAB:21681/O

 Vistos.

 Em detida análise ao pedido de revogação apresentado, bem como aos 

documentos que o instruem (fls. 77/80), nota-se que atualmente o 

acusado possui endereço certo e advogado constituído nos autos, razão 

pela qual preenche os requisitos necessários para responder ao 

processo em liberdade.

Diante disso, não mais persiste o fundamento utilizado para decretação da 

segregação cautelar, qual seja, garantia de aplicação da lei penal, sendo a 

revogação do édito medida que se impõe, conforme dispõe o art. 316 do 

CPP.

Pelo exposto, REVOGO a prisão preventiva de ALEXANDRE GOMES 

KADUCH e RESTABELEÇO o curso do processo e do prazo prescricional, 

dando, assim, prosseguimento ao feito.

 Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA com a cláusula se por outro motivo 

não estiver preso. No cumprimento do Alvará de Soltura, deverá o Oficial 

de Justiça certificar da citação do acusado.

Proceda - se a retirada/baixa da prisão do acusado no Sistema de 

Cadastro Nacional de Mandado de Prisão do CNJ e no Sistema Apolo.

Às providências.

Cuiabá - MT, 9 de maio de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 459653 Nr: 37082-97.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRRIQUE LANDRS MARTINS DA SILVA, 

VITOR HUGO DO NASCIMENTO RIBEIRO, WESLEY CONCEIÇÃO DA 

ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WESLEY CONCEIÇÃO DA ROCHA, Cpf: 

00994852142, Rg: 20339178, Filiação: Maria Cicera Conceição da Rocha e 

Antonio Alves da Rocha, data de nascimento: 18/08/1989, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, convivente, motorista, Telefone 6598136-5764. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual 

para CONDENAR os acusados HENRIQUE LANDRS MARTINS DA SILVA, 

VITOR HUGO DO NASCIMENTO RIBEIRO e WESLEY CONCEIÇÃO DA 

ROCHA, pela prática do crime descrito no art. 155, § 4º, inc. I e IV, c.c. art. 

14, inc. II, c.c. art. 65, inc. III, alínea “d”, todos do Código Penal;4. 

Dosimetria:Em obediência ao princípio constitucional da individualização da 

pena, passo à dosimetria, nos moldes preconizados pelo art. 68 do Código 

Penal.4.1. Réu HENRIQUE LANDRS MARTINS DA SILVA:A pena prevista 

para o crime de furto qualificado é de 02 (dois) a 08 (oito) anos de 

reclusão e multa.Circunstâncias judiciais:A culpabilidade é comum à 

espécie. Não há registro de antecedentes criminais. Não há elementos 

para se aferir a sua conduta social nem sua personalidade. Os motivos do 

crime e as circunstâncias do fato não fogem à normalidade. As 

consequências do crime foram comuns à espécie.Portanto, fixo a pena 

base no mínimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, 

fixado o valor do dia-multa no mínimo legal.Circunstâncias legais:Inexistem 

circunstâncias agravantes a serem apreciadas.Presente a circunstância 

atenuante da confissão espontânea (art. 65, I e III, alínea “d”, ambos do 

Código Penal), a qual deixo de valorar em razão de a pena base já ter sido 

fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ ).Causas de diminuição e de 

aumento de pena:Considerando que o crime foi praticado na modalidade 

tentada, reduzo a pena no mínimo legal previsto no dispositivo, ou seja, 1/3 

(um terço), chegando ao patamar de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses 

dereclusão e 06 (seis) dias-multa.Não há causas de aumento de pena a 

ser considerada.Pena definitiva:TORNO DEFINITIVA a pena do réu 

HENRIQUE LANDRS MARTINS DA SILVA, qualificado nos autos, em 01 

(um) ano, 04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa, fixado o 

valor unitário no mínimo legal.Regime de Cumprimento da Pena:O regime 

inicial de cumprimento da pena será o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, 

alínea “c”, do Código Penal.4.2. Réu VITOR HUGO DO NASCIMENTO 

RIBEIRO:A pena prevista para o crime de furto qualificado é de 02 (dois) a 

08 (oito) anos de reclusão e multa.Circunstâncias judiciais:A culpabilidade 

é comum à espécie. Não há registro de antecedentes criminais. Não há 

elementos para se aferir a sua conduta social nem sua personalidade. Os 

motivos do crime e as circunstâncias do fato não fogem à normalidade. As 

consequências do crime foram comuns à espécie.Portanto, fixo a pena 

base no mínimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, 
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fixado o valor do dia-multa no mínimo legal.Circunstâncias legais:Inexistem 

circunstâncias agravantes a serem apreciadas.Presente a circunstância 

atenuante da confissão espontânea (art. 65, I e III, alínea “d”, ambos do 

Código Penal), a qual deixo de valorar em razão de a pena base já ter sido 

fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ ).Causas de diminuição e de 

aumento de pena:Considerando que o crime foi praticado na modalidade 

tentada, reduzo a pena no mínimo legal previsto no dispositivo, ou seja, 1/3 

(um terço), chegando ao patamar de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses 

dereclusão e 06 (seis) dias-multa.Não há causas de aumento de pena a 

ser considerada.Pena definitiva:TORNO DEFINITIVA a pena do réu VITOR 

HUGO DO NASCIMENTO RIBEIRO, qualificado nos autos, em 01 (um) ano, 

04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa, fixado o valor 

unitário no mínimo legal.Regime de Cumprimento da Pena:O regime inicial de 

cumprimento da pena será o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, 

do Código Penal.4.2. Réu WESLEY CONCEIÇÃO DA ROCHA:A pena 

prevista para o crime de furto qualificado é de 02 (dois) a 08 (oito) anos 

de reclusão e multa.Circunstâncias judiciais:A culpabilidade é comum à 

espécie. Não há registro de antecedentes criminais. Não há elementos 

para se aferir a sua conduta social nem sua personalidade. Os motivos do 

crime e as circunstâncias do fato não fogem à normalidade. As 

consequências do crime foram comuns à espécie.Portanto, fixo a pena 

base no mínimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, 

fixado o valor do dia-multa no mínimo legal.Circunstâncias legais:Inexistem 

circunstâncias agravantes a serem apreciadas.Presente a circunstância 

atenuante da confissão espontânea (art. 65, I e III, alínea “d”, ambos do 

Código Penal), a qual deixo de valorar em razão de a pena base já ter sido 

fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ ).Causas de diminuição e de 

aumento de pena:Considerando que o crime foi praticado na modalidade 

tentada, reduzo a pena no mínimo legal previsto no dispositivo, ou seja, 1/3 

(um terço), chegando ao patamar de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses 

dereclusão e 06 (seis) dias-multa.Não há causas de aumento de pena a 

ser considerada.Pena definitiva:TORNO DEFINITIVA a pena do réu 

WESLEY CONCEIÇÃO DA ROCHA, qualificado nos autos, em 01 (um) ano, 

04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa, fixado o valor 

unitário no mínimo legal.Regime de Cumprimento da Pena:O regime inicial de 

cumprimento da pena será o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, 

do Código Penal.5. Objetos e valores apreendidos:Concernente aos 

objetos encaminhados a este Juízo conforme ofício de fl. 55, DECLARO o 

perdimento, pois até a presente data não foi reclamado. Se a apreensão 

se referir a objeto sem valor econômico, determino a sua destruição, e em 

se tratando de objeto que possui valor econômico, proceda-se ao leilão ou 

doação, conforme cada caso, tudo conforme previsto na CNGC.Em razão 

da condenação, DECLARO A PERDA em favor da União do valor 

depositado em juízo à fl. 46, nos termos do art. 91, II, ‘b’, do Código 

Penal.Em relação aos documentos pessoais possivelmente juntados aos 

autos, cumpra-se o estabelecido na CNGC: em seu Capítulo VII, Seção 20 

– Depósito e Guarda de Objetos Apreendidos, Art. 1.472, § 2º, 

dispõe:“Não serão recebidos pelo Juízo destinatário os documentos 

pessoais apreendidos que não forem objetos do delito. Havendo algum 

encartado nos autos, o Gestor judiciário deverá restituí-lo às partes, 

mediante certidão, independente de requerimento”.6. Deliberações 

Finais:a) Isento os acusados do pagamento das custas e despesas 

processuais.b) comunique-se as vítimas, nos termos do § 2.º do art. 201 

do CPP.c) Transitada em julgado esta sentença condenatória, determino:- 

comunique-se ao TRE/MT para fins do art. 15, inciso III, CR/88, via sistema 

INFODIP, conforme PROVIMENTO 12/2015 - CGJ;- comuniquem-se os 

institutos de identificação estadual e federal;- expeça-se guia de 

execução penal, nos termos do CNGC;- arquivem-se os 

autos.P.R.I.Cuiabá-MT, 12 de junho de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA 

FILHO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE ALVES 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 10 de julho 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.: 307850 Nr: 6839-49.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELTON RICHER DA SILVA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 6839-49.2011.811.0042 (CÓDIGO: 307850)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU(S): KELTON RICHER DA SILVA FREITAS

 Vistos.

 Do exame dos autos, verifica-se que a resposta inicial do acusado não 

contém preliminares (alegações de vícios ou falhas processuais), nem 

foram juntados documentos novos, razão por que desnecessária a oitiva 

da parte contrária, no caso, o Ministério Público, nos termos do artigo 409, 

do CPP.

Tampouco foram trazidas argumentações relativas ao mérito da causa, as 

quais, de qualquer forma, são inadequadas neste momento processual.

Em dando seguimento ao feito, deve ser designada audiência única de 

instrução e julgamento do que trata o artigo 400, do CPP, contudo este 

juízo não tem mais data disponível nos próximos cento e oitenta dias, 

exceto naqueles reservados para os processos de réus presos, bem 

como daqueles com prioridade, incluindo os constantes das Metas 

estabelecidas pelo CNJ.

Diante disso e ante a impossibilidade de lançamento de audiência para 

período posterior, no sistema Apolo, devido ao travamento estabelecido 

pela CGJ/MT, devolvo os presentes autos à Secretaria da Vara e 

determino sejam lá mantidos até a elaboração da nova pauta, fazendo-se 

a conclusão deles tão logo decorrido o prazo supracitado, para os fins 

cabíveis.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 05 de julho de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 446112 Nr: 23009-23.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BICUDO CARAÇA, FÁBIO FERREIRA 

DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA 

FILHO - OAB:15714/ O MT

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 23009-23.2016.811.0042 (CÓDIGO: 446112)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU(S): RAFAEL BICUDO CARAÇA

FABIO FERREIRA DE MORAES

 Vistos etc.

I - Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desta Vara, REVOGO a decisão anterior que designou audiência de 

instrução e julgamento nestes autos.

II - Contudo este juízo não tem mais data disponível nos próximos cento e 

oitenta dias, exceto naqueles reservados para os processos de réus 

presos, bem como daqueles com prioridade, incluindo os constantes das 

Metas estabelecidas pelo CNJ.

Diante disso e ante a impossibilidade de lançamento de audiência para 

período posterior, no sistema Apolo, devido ao travamento estabelecido 

pela CGJ/MT, devolvo os presentes autos à Secretaria da Vara e 

determino sejam lá mantidos até a elaboração da nova pauta, fazendo-se 

a conclusão deles tão logo decorrido o prazo supracitado, para os fins 

cabíveis.

III - Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 05 de julho de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 418555 Nr: 23833-16.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUS SANTANA RIOS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029211/7/2018 Página 305 de 580



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:17867MT

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 23833-16.2015.811.0042 (CÓDIGO: 418555)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU(S): JESUS SANTANA RIOS

 Vistos.

 Do exame dos autos, verifica-se que a resposta inicial do acusado não 

contém preliminares (alegações de vícios ou falhas processuais), nem 

foram juntados documentos novos, razão por que desnecessária a oitiva 

da parte contrária, no caso, o Ministério Público, nos termos do artigo 409, 

do CPP.

Tampouco foram trazidas argumentações relativas ao mérito da causa, as 

quais, de qualquer forma, são inadequadas neste momento processual.

Em dando seguimento ao feito, deve ser designada audiência única de 

instrução e julgamento do que trata o artigo 400, do CPP, contudo este 

juízo não tem mais data disponível nos próximos cento e oitenta dias, 

exceto naqueles reservados para os processos de réus presos, bem 

como daqueles com prioridade, incluindo os constantes das Metas 

estabelecidas pelo CNJ.

Diante disso e ante a impossibilidade de lançamento de audiência para 

período posterior, no sistema Apolo, devido ao travamento estabelecido 

pela CGJ/MT, devolvo os presentes autos à Secretaria da Vara e 

determino sejam lá mantidos até a elaboração da nova pauta, fazendo-se 

a conclusão deles tão logo decorrido o prazo supracitado, para os fins 

cabíveis.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 05 de julho de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 310350 Nr: 8283-20.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR ALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:20.370, TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - OAB:23.396

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 8283-20.2011.811.0042 (CÓDIGO: 310350)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU(S): LINDOMAR ALVES DE ALMEIDA

 Vistos.

 Do exame dos autos, verifica-se que a resposta inicial do acusado não 

contém preliminares (alegações de vícios ou falhas processuais), nem 

foram juntados documentos novos, razão por que desnecessária a oitiva 

da parte contrária, no caso, o Ministério Público, nos termos do artigo 409, 

do CPP.

Tampouco foram trazidas argumentações relativas ao mérito da causa, as 

quais, de qualquer forma, são inadequadas neste momento processual.

Em dando seguimento ao feito, deve ser designada audiência única de 

instrução e julgamento do que trata o artigo 400, do CPP, contudo este 

juízo não tem mais data disponível nos próximos cento e oitenta dias, 

exceto naqueles reservados para os processos de réus presos, bem 

como daqueles com prioridade, incluindo os constantes das Metas 

estabelecidas pelo CNJ.

Diante disso e ante a impossibilidade de lançamento de audiência para 

período posterior, no sistema Apolo, devido ao travamento estabelecido 

pela CGJ/MT, devolvo os presentes autos à Secretaria da Vara e 

determino sejam lá mantidos até a elaboração da nova pauta, fazendo-se 

a conclusão deles tão logo decorrido o prazo supracitado, para os fins 

cabíveis.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 05 de julho de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 516491 Nr: 8865-73.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO SINVAL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA MARINHO 

- OAB:18791/O

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 8865-73.2019.811.0042 (CÓDIGO: 516491)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: ALBERTO SINVAL DA SILVA

 Vistos.

 Do exame dos autos, verifica-se que a resposta inicial do acusado não 

contém preliminares (alegações de vícios ou falhas processuais), nem 

foram juntados documentos novos, razão por que desnecessária a oitiva 

da parte contrária, no caso, o Ministério Público, nos termos do artigo 409, 

do CPP.

Tampouco foram trazidas argumentações relativas ao mérito da causa, as 

quais, de qualquer forma, são inadequadas neste momento processual.

Em dando seguimento ao feito, deve ser designada audiência única de 

instrução e julgamento do que trata o artigo 400, do CPP, contudo este 

juízo não tem mais data disponível nos próximos cento e oitenta dias, 

exceto naqueles reservados para os processos de réus presos, bem 

como daqueles com prioridade, incluindo os constantes das Metas 

estabelecidas pelo CNJ.

Diante disso e ante a impossibilidade de lançamento de audiência para 

período posterior, no sistema Apolo, devido ao travamento estabelecido 

pela CGJ/MT, devolvo os presentes autos à Secretaria da Vara e 

determino sejam lá mantidos até a elaboração da nova pauta, fazendo-se 

a conclusão deles tão logo decorrido o prazo supracitado, para os fins 

cabíveis.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 05 de julho de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 110209 Nr: 14396-29.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GHALL - 

OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 14396-29.2007.811.0042 (CÓDIGO: 110209)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: MOISES GOMES DE OLIVEIRA

 Vistos.

 Do exame dos autos, verifica-se que a resposta inicial do acusado não 

contém preliminares (alegações de vícios ou falhas processuais), nem 

foram juntados documentos novos, razão por que desnecessária a oitiva 

da parte contrária, no caso, o Ministério Público, nos termos do artigo 409, 

do CPP.

Tampouco foram trazidas argumentações relativas ao mérito da causa, as 

quais, de qualquer forma, são inadequadas neste momento processual.

Em dando seguimento ao feito, deve ser designada audiência única de 

instrução e julgamento do que trata o artigo 400, do CPP, contudo este 

juízo não tem mais data disponível nos próximos cento e oitenta dias, 

exceto naqueles reservados para os processos de réus presos, bem 

como daqueles com prioridade, incluindo os constantes das Metas 

estabelecidas pelo CNJ.

Diante disso e ante a impossibilidade de lançamento de audiência para 

período posterior, no sistema Apolo, devido ao travamento estabelecido 

pela CGJ/MT, devolvo os presentes autos à Secretaria da Vara e 

determino sejam lá mantidos até a elaboração da nova pauta, fazendo-se 

a conclusão deles tão logo decorrido o prazo supracitado, para os fins 

cabíveis.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 05 de julho de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

5ª Vara Criminal
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 400884 Nr: 5135-59.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINO CESAR DE 

MAGALHAES - OAB:14445/MT, CESAR AUGUSTO MAGALHÃES - 

OAB:3237-B/MT

 Diante disso, DEIXO DE RECEBER o recurso de apelação interposto à fl. 

131/153, por manifestamente intempestivo, conforme prazo estabelecido 

no artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal (certidão fls. 

154).Determino à Escrivania as seguintes providências:1. Certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença.2. Expeça-se a guia de execução 

definitiva e, encaminhe ao juiz da execução.3. Cumprida as determinações 

acima, arquivem-se com as baixas e cautelas de estilo.Cientifique-se ao 

Ministério Público e a Defesa.Às providências.Cuiabá/MT, 09 de julho de 

2018.SILVANA FERRER ARRUDA Juíza de Direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 364543 Nr: 4272-40.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR VARGAS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUENDEL ROLIM WENDER - 

OAB:10858/MT

 Considerando os documentos acostados aos autos, mormente certidão 

de fls. 146, solicitamos que o Patrono do Réu apresente no prazo legal a 

Procuração, conferida pelo mesmo, para a representação na Ação Penal 

epigrafada.

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 383335 Nr: 25260-82.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADSON RIBEIRO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BATISTELA - 

OAB:9.155/MT

 "(...)Assim, por ser personalíssima a responsabilidade penal, com a morte 

do agente, extingue-se a pretensão punitiva do Estado, em conformidade 

com o artigo 107, I, do CP. Diante do exposto, e em consonância com a 

cota ministerial de fls. 10, com fulcro no art. 107, I do CP, declaro extinta a 

punibilidade do acusado Jadson Ribeiro Carvalho(...)"

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 509835 Nr: 2566-80.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Investigatório do MP (Peças de Informação)

->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UELITON SOUZA BRAVO, FERNANDO 

SANTANA ELESBÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "(...)POSTO ISSO, com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal, julgo 

extinta a punibilidade dos noticiados Ueliton Souza Bravo e Fernando 

Santana Elesbao. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e 

procedam-se as anotações e comunicações de estilo e arquivem-se os 

presentes autos(...)"

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 490269 Nr: 29695-94.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUVES GONÇALO DE JESUS, TULIO 

ARRUDA FERREIRA CURADO, CAIQUE DE JESUS FRANÇA, NEY JUNIOR 

MORAES QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

Joseilde de Soares Caldeira - OAB:15236, MARINEY FATIMA NEVES 

- OAB:10.737

 “(...)P O S T O I S S O, e por tudo que dos autos consta, julgo 

parcialmente procedente a denúncia de fls. 04/07, dos autos para 

condenar: a)Cleuves Gonçalo de Jesus, nas penas do art. 157, § 2º, 

incisos I, II e V, c/c 70, c/c art. 61, inciso II, aliena “h”, c/c art. 65, inciso III, 

aliena “d”, todos do Código Penal(...)c)Caíque de Jesus França, nas penas 

do art. 157, § 2º, incisos I, II e V, c/c 70, c/c art. 61, inciso II, aliena “h”, c/c 

art. 65, inciso III, aliena “d”, todos do Código Penal(...)Definida, assim, a 

questão da incidência penal, segue-se a individualização e dosagem da 

pena dos Acusados(...)Da dosimetria da pena do acusado CLEUVES 

GONÇALO DE JESUS(...)Assim, diante do reconhecimento da ocorrência 

do concurso formal, e do que dispõe o art. 72 do Código Penal fixo a pena 

do acusado Cleuves Gonçalo de Jesus em SEIS ANOS, QUATRO MESES E 

VINTE E QUATRO DIAS DE RECLUSÃO E MULTA EM TRINTA E NOVE dias 

multa e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo 

vigente à época dos fatos.Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do 

Código Penal, determino o regime semiaberto para o início do cumprimento 

da pena(...)Da dosimetria da pena do acusado CAÍQUE DE JESUS 

FRANÇA(...)Assim, diante do reconhecimento da ocorrência do concurso 

formal, e do que dispõe o art. 72 do Código Penal fixo a pena do acusado 

Caíque de Jesus França em SEIS ANOS, QUATRO MESES E VINTE E 

QUATRO DIAS DE RECLUSÃO E MULTA EM TRINTA E NOVE dias multa e o 

dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à 

época dos fatos.Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, 

determino o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena(...)”

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 526204 Nr: 18119-70.2018.811.0042

 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): JOAO PAULO DA COSTA VENTURA, LEONAN 

FELIPE CAMPOS MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VENANCIO CORREA DOS 

SANTOS JUNIOR - OAB:20399/O

 Vistos, etc.

Notifiquem-se os acusados para oferecerem defesa prévia, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, forte no artigo 55, da Lei n° 11.343/2006.

Ressalta-se que quando o Sr. Oficial de Justiça for notificar os 

denunciados, o mesmo deve perguntar-lhes se possuem condições 

financeiras a fim de constituir advogado, e sendo negativa referida 

pergunta, ser-lhe-ão, desde já, nomeada a Defensora Pública que oficia 

junto a esta Vara para patrocinar a defesa dos mesmos, devendo, se 

necessário, ser intimada para cumprir o ato supra.

Considerando o que dispõe o Provimento nº. 25/2009/CGJ, assinalo que o 

mandado deverá ser cumprido no prazo máximo de 03 (três) dias, vez que 

se trata de processo de réu preso.

Defiro os requerimentos apresentados pelo representante do Ministério 

Público.

 Após a apresentação da resposta, venham-me os autos conclusos para 

deliberação.

Ainda, sobre o pedido de fls. 93/95, ouça-se o Ministério Público.

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 529941 Nr: 21748-52.2018.811.0042
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 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: HUDSON ANTONIO SIQUEIRA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL B. P. ESPÓSITO - 

OAB:23.778

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Apensem-se os presentes aos autos principais e, na sequência, colha-se 

parecer ministerial.

Após, à conclusão.

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 504624 Nr: 43638-81.2017.811.0042

 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): MARCOS FELIPE PIRES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katia Valadares Silva - 

OAB:23270, LEIDINEIA KATIA BOSI - OAB:14981/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. 136).

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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 385557 Nr: 27623-42.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAFDS, LMDS, ECB, AMdO, SDSF, AMC, 

EDDS, JLDSF, DVDP, DRN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - 

OAB:9556/O

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 29/06/2018

 16:34:22

 COMARCA DE CUIABA - DES. JOSÉ VIDAL

 Nona Vara Criminal Especializada Delitos de Tóxicos

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO 15 DIAS

Dados do Processo:

Processo: 27623-42.2014.811.0042 Código: 385557 Vlr Causa: R$ 0,00 

Tipo: Crime

 Espécie: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo

 Especial->PROCESSO CRIMINAL

 Polo Ativo: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 Polo Passivo: LUZIA MARIA DA SILVA, ANDRE MARIANO CARDOSO E 

OUTROS

 Pessoa(s) a ser(em) intimada(s):

DEYVID ANDERSON FERNANDES DE SOUZA (Réu(s)), Filiação: Manoel 

Ferreira da Silva e Ilda Fernandes de Souza, data de nascimento: 

14/10/1992, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, Endereço: 

Rua 27, Casa 03, Bairro: São João Del Rey, Cidade: Cuiabá-MT, LUZIA 

MARIA DA SILVA (Réu(s)), Cpf: 70182465128, Rg: 21670226 Filiação: 

Roberto Vicente da Silva e Sabina Candido da Silva, data de nascimento: 

13/12/1987, brasileiro(a), natural de Rosario oeste-MT, Endereço: Rua 

Macao, N° 319, Bairro: Pedregal, Cidade: Cuiabá-MT e SOANDRO DA 

SILVA FREITAS (Réu(s)), Cpf: 05040309147, Rg: 24497193 SSP MT 

Filiação: Silvandro Leite Freitas e Maria Amelia da Silva Freitas, data de 

nascimento: 23/08/1989, brasileiro(a), natural de Ipirá-BA, casado(a), 

tatuador, Endereço: Rua Perdo Pedruciano, Bairro: Ouro Verde, Cidade: 

Nova Olimpia-MT.

Finalidade: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO dos réus DEYVID ANDERSON 

FERNANDES DE SOUZA como incurso no art. 35, caput, da Lei 11.343/06, 

do art. 288 “caput” do Código Penal; c/c art 1º da Lei 9.034/95; LUZIA 

MARIA DA SILVA como incurso no art. 35, caput, da Lei 11.343/06, do art. 

288 “caput” do Código Penal; c/c art 1º da Lei 9.034/95; e SOANDRO DA 

SILVA FREITAS, vulgo “BOB”, como incurso no art. 35, caput, da Lei 

11.343/06, do art. 288 “caput” do Código Penal; c/c art 1º da Lei 9.034/95, 

acima qualificados, para comparecimento a audiência de instrução, 

interrogatório e julgamento, que se realizará no dia 28/08/2018, às 

14h00min.

Resumo da Inicial: "(...) Ante todo o exposto o Ministério Público oferece 

denúnica e pede condenação em face dos adiante denunciados (...) 

Deyvid Anderson Fernandes De Souza (...) Luzia Maria Da Silva (...) 

Soandro da Silva Freitas (...)".

.

Despacho/Decisão: "(...) RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo “Parquet” 

contra os denunciados DEYVID ANDERSON FERNANDES DE SOUZA, 

LUZIA MARIA DA SILVA, SOANDRO DA SILVA FREITAS, ANDRÉ 

MARIANO CARDOSO, ANTÔNIA MARINHO DE OLIVEIRA, EVANDRO 

DIONISIO DA SILVA, JOÃO LUIZ DA SILVA FILHO e DANIEL RODRIGUES 

NUNES. Designo audiência para o dia 28/08/2018 às 14:00 horas, PARA 

COLHER, TÃO SOMENTE, OS INTERROGATÓRIOS DOS ACUSADOS 

DEYVID, LUZIA E SOANDRO. Citem-se os acusados DEYVID, LUZIA e 

SOANDRO dos termos da ação, via edital (...)”.

 .

Advertência: 1- O não-comparecimento do(a, s) ré(u, s) à audiência de 

interrogatório, sem motivo justificado, acarretar-lhe(s)-á a decretação da 

REVELIA e conseqüentes efeitos.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Kelton Vinicius Pinheiro 

de Lima, digitei.

Cuiabá, 29 de junho de 2018

Franck Robson de Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.686/CNGC

Endereço do Fórum: Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., 

Bairro: Centro Politico

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 

3648-6000/6001, 3648-6002

 Formulário: 1548 Matr.: 33017

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 445523 Nr: 22408-17.2016.811.0042

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LUCAS AUGUSTO VAZ FIGUEIREDO, JEAN PÉTERSON 

DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN PETERSON DE CAMARGO - 

OAB:18102/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, CONHEÇO dos embargos opostos e LHES DOU PROVIMENTO 

nos termos anteriormente expostos, mantendo, porém, inalterada a 

conclusão de denegação da ordem de habeas corpus.Ademais, RECEBO 

o recurso em sentido estrito de fls. 83/86 (art. 3°, a, do CPPM c/c art. 581, 

XV do CPP).Intime o recorrido para apresentar as contrarrazões no prazo 

de 5 dias. Após, conclusos para o fim do art. 520 do CPPM.Às 

providências.Cuiabá/MT, 4 de julho de 2018.MURILO MOURA 

MESQUITAJuiz de Direito do Juízo Militar

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 479770 Nr: 19543-84.2017.811.0042

 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): PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 
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ROSA JUNIOR - OAB:13822, MURYEL DE CAMPOS RODRIGUES - 

OAB:23044/O

 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.: 168684 Nr: 15975-07.2010.811.0042

 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): CALIXTO MOISÉS MARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do réu na pessoa de seus advogados para 

ciência do Ofício n° 711/2018 (fls. 260) recebido da Vara Única da 

Comarca de Porto dos Gaúchos -MT em que, foi designada audiência para 

o dia 17/08/2018, às 16h30min, para inquirição da testemunha, SUB TEN 

PM APARECIDO DONIZETE DOS SANTOS, nos autos de Carta Precatória 

nº 311-24.2018.811.0019, Código 40233.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 464946 Nr: 4823-15.2017.811.0042

 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): LUCIMAR FERREIRA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZEU DO NASCIMENTO 

NASSARDEN - OAB:11338

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do réu na pessoa de seu ADVOGADO para 

ciência da carta precatória a ser expedida para a Comarca de Nobres/MT, 

com a finalidade de inquirir as testemunhas KELVIN ELIZEU DA COSTA 

AMIK e ADEILSON SEBASTÃO FERREIRA, e para, querendo, apresentar 

quesitos visando instruir a deprecata.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 464946 Nr: 4823-15.2017.811.0042

 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): LUCIMAR FERREIRA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZEU DO NASCIMENTO 

NASSARDEN - OAB:11338

 VISTOS ETC.

Defiro o pedido contido no ofício 021/18/9ª.ProjusCriminal/Cuiabá, motivo 

pelo qual REDESIGNO a sessão marcada para esta data para o dia 

10.09.2018, às 14h30min.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 485381 Nr: 25066-77.2017.811.0042

 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): LEONARDO JOSÉ DOS SANTOS PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DA NEVES 

- OAB:11.190-OAB/MT.

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte ré na pessoa de seu ADVOGADO para 

ciência do envio da Carta Precatória para a Comarca de São Félix do 

Araguaia-MT, em 09/07/2018, via malote digital código de rastreabilidade 

81120183490093, com a finalidade de inquirição das testemunhas 

arroladas pela Acusação, Srs. José Raimundo Gonçalves de Freitas e 

Emerson Evangelista da Silva, bem como para, querendo, acompanhar o 

trâmite da missiva naquele juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 493802 Nr: 33114-25.2017.811.0042

 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): ALEPH ALMEIDA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, na pessoa de seu 

Advogado, para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 474291 Nr: 14190-63.2017.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRENIVAL RODRIGUES FERREIRA, PETERSON 

BORSATO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAILDON EVARISTO DE 

MORAES COSTA - OAB:19203, YURI ROBSON NADAF BORGES - 

OAB:15.046

 Certifico que, decorreu "in albis" o prazo para o advogado do Réu 

apresentar quesitos visando instruir a Carta Precatória a ser expedida 

para a comarca de Tangará da Serra-MT, para oitiva das testemunhas de 

acusação, embora devidamente intimado, conforme certidão de publicação 

de Ref: 26.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 529238 Nr: 21068-67.2018.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSC, WPDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO 

MONTEIRO DE MORAES - OAB:17.413/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA, para 

fins de ciência da expedição de carta precatória para a comarca de 

Colniza, com a finalidade de inquirir as testemunhas de acusação, para 

apresentar os quesitos que acompanharão a deprecata, no prazo de 05 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 349141 Nr: 10130-86.2013.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATSON MAURO MELO DE FREITAS, 

ÉDERSON JOSÉ DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Odorico Dorileo Rosa 

Junior - OAB:13822/O, MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - 

OAB:10657/MT

 VISTOS ETC.

Defiro o pedido contido no ofício 021/18/9ª.ProjusCriminal/Cuiabá, motivo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029211/7/2018 Página 309 de 580



pelo qual REDESIGNO a sessão marcada para esta data para o dia 

10.09.2018, às 16h30min.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 528686 Nr: 20513-50.2018.811.0042

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA 11ª VARA CRIMINAL ESP. JUSTIÇA MILITAR 

DA CAPITAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON KOCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do réu na pessoa de seu ADVOGADO para 

ciência do agendamento da perícia de Insanidade Mental do periciando 

ADILSON KOCH, bem como para querendo, no prazo legal, apresentar 

quesitos:

1) PERÍCIA agendada para o dia 30 DE ABRIL DE 2019, às 08h30min da 

manhã (por ordem de chegada) na Gerência de Psiquiatria Forense do IML 

de Cuiabá-MT, situado na Rua do Parecis, esquina com a Av. Gonçalo 

Antunes de Barros, s/nº, Bairro Carumbé, Cuiabá-MT, fone (65) 3613 

1205.

2) O PERICIANDO deverá comparecer devidamente acompanhado de seu 

genitor ou genitora ou de um outro familiar ou ainda de uma outra pessoa 

de seu convívio em condições de informar sobre sua história de vida, bem 

como munido de documentos pessoais, como também atestados médicos, 

laudos, exames e receitas médicas (em caso de tratamento que já tenha 

recebido anteriormente).

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 374669 Nr: 15907-18.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ 

BERNARDINELLI - OAB:10668/MT

 Autos Código 374669

 Vistos,

Trata-se de analisar pedido de extinção da punibilidade da pessoa de 

Airton Ribeiro da Silva.

À fl. 204 consta a certidão de óbito do referido meliante, cujo falecimento 

ocorreu em 23.02.2017.

Eis o relatório. Fundamento e decido.

 Diante da prova da existência de causa extintiva de punibilidade (certidão 

de óbito de fl.204) e em consonância com o parecer ministerial, com fulcro 

no art. 62 do Código de Processo Penal c/c art. 107, inciso I do Código 

Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de AIRTON RIBEIRO DA SILVA, 

filho de Manoel Ribeiro da Silva e Iracema Borges da Silva.

 Proceda-se as anotações devidas.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Dê-se ciência ao Ministério Público

 Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 436521 Nr: 12825-08.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO JOÃO DE 

CARVALHO JUNIOR - OAB:6232/MT

 Código: 436521

Vistos etc;

Do exame dos autos, verifica-se que a resposta inicial do acusado José 

Roberto do Nascimento (fls.110/112) não contém preliminares (alegações 

de vícios ou falhas processuais), nem foram juntados documentos novos, 

referentes à ação, razão por que desnecessária a oitiva da parte 

contrária, no caso, o Ministério Público, nos termos do artigo 409, do CPP.

Ademais, foram trazidas argumentações relativas ao mérito da causa, as 

quais, são inadequadas neste momento processual e serão apreciadas 

oportunamente, isto é, na decisão que vier a ser proferida no final da 

primeira fase do procedimento do Júri, quando, por certo, haverá 

elementos para valorar a culpabilidade nas condutas irrogadas àquele e 

formar um juízo de convicção sobre as razões que ensejaram o evento 

dito delituoso.

 Designo, assim, desde logo, o dia 28 de Agosto de 2018, às 14 horas, 

para realização da audiência única de instrução e julgamento de que trata 

o artigo 411, do CPP.

Façam-se, pois, as intimações, comunicações e requisições necessárias. 

Se for o caso, expeçam-se precatórias, com o prazo de trinta dias, 

intimando-se as partes da expedição, para acompanhamento, querendo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de Julho de 2018

Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 319229 Nr: 18764-42.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA DIAS DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELDA NATÁLIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:6.069 - MT

 Código: 319229

Vistos, etc.

Considerando que este Magistrado estará presidindo a sessão de 

julgamento perante o Tribunal do Júri em substituição à MM.ª Juíza de 

Direito Dra. Mônica Catarina Perri Siqueira, titular da Primeira Vara Criminal 

da Capital no dia 02/08/2018, redesigno a audiência para o dia 16 de 

Agosto de 2018, às 16 horas.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 09 de Julho de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 62339 Nr: 10135-26.2004.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALVES FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. HELIO BRUNO CALDEIRA - 

OAB/MT 16.707 - OAB:

 Código: 62339

Vistos etc;

Ante a manifestação ministerial de fl.190, declaro encerrada a instrução 

criminal.

Em consequência, dê-se vistas às partes, para a apresentação das 

alegações finais, em forma de memoriais.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de Julho de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 161936 Nr: 9267-38.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEORGI DA SILVA CARLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO SOARES 

MACHADO DA COSTA - OAB:21593/O

 Nos termos art.701, XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para: intimar a defesa para apresentar, no prazo legal, a 

resposta à acusação, procuração e endereço atualizado do acusado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 451112 Nr: 28208-26.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES DONIZETT OLEGÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO CASTELO BRANCO 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.555

 Código: 451112

Vistos etc;

Do exame dos autos, verifica-se que a resposta inicial do acusado Alcides 

Donizett Olegário (fls.172/174) não contém preliminares (alegações de 

vícios ou falhas processuais), nem foram juntados documentos novos, 

referentes à ação, razão por que desnecessária a oitiva da parte 

contrária, no caso, o Ministério Público, nos termos do artigo 409, do CPP.

Ademais, foram trazidas argumentações relativas ao mérito da causa, as 

quais, são inadequadas neste momento processual e serão apreciadas 

oportunamente, isto é, na decisão que vier a ser proferida no final da 

primeira fase do procedimento do Júri, quando, por certo, haverá 

elementos para valorar a culpabilidade nas condutas irrogadas àquele e 

formar um juízo de convicção sobre as razões que ensejaram o evento 

dito delituoso.

 Designo, assim, desde logo, o dia 21 de Agosto de 2018, às 14h45, para 

realização da audiência única de instrução e julgamento de que trata o 

artigo 411, do CPP.

Façam-se, pois, as intimações, comunicações e requisições necessárias. 

Se for o caso, expeçam-se precatórias, com o prazo de trinta dias, 

intimando-se as partes da expedição, para acompanhamento, querendo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de Julho de 2018

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 315706 Nr: 14752-82.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON DE OLIVEIRA, GILSONEY MARTINS 

CESAR, ENEZIO MANOEL DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B, ANDERSON ROSSINI PEREIRA - OAB:9086-B/MT

 “Vistos, etc.

 I- Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação acerca 

das testemunhas faltantes, como requerido (ocorrência 02).

II- Após, conclusos para ulteriores deliberações.

III- Outrossim, como manifestado (ocorrência 07), designo o dia 18 de julho 

de 2018, às 14h00 para a oitiva das eventuais testemunhas de acusação 

presentes e oitiva das testemunhas de defesa que compareceram neste 

ato.

 IV- No mesmo ínterim, designo o dia 27 de julho de 2018, às 14h00 para a 

oitiva das testemunhas Clevison Pinheiro Miranda, Mario Marcio Miranda de 

Oliveira, João Carlos Sigarine Bastos, Reginaldo Alves dos Santos, 

Laercio Moraes Cavalcanti, Sidnei Aparecido Pereira, José Antônio da 

Silva Corrêa e Geovane Ricardo Silva Rocha, consignando desde já que o 

causídico que representa os acusados concorda na oitiva dos presentes 

nesta data sem a presença dos acusados.

V- Por fim, designo o dia 08 de agosto de 2018, às 14h00min, para a oitiva 

das testemunhas, Abraao dos Santos Carvalho, Ocimar Benedito de 

Arruda, Jonatas Vieira da Silva, Guionedes de Arruda e Silva, Lindomar 

Silva Araujo, Rosimeire de Paula Guimarães, Adriano Moreira Gonçalves, 

Odival Montezuma de Carvalho, bem como os interrogatórios dos 

acusados.

VI- Expeça-se o necessário para as realizações dos atos, com as 

cautelas de praxe.

 VII- Saem os presentes intimados. Cumpra-se.”

Nada mais havendo a consignar, por mim, Lucas Eduardo Macêdo Santos, 

foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Flávio Miraglia Fernandes

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 314445 Nr: 13267-47.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER CARDOSO DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA SILIANE LUZ 

FERNANDES - OAB:OAB 13.121 B, LÁZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - 

OAB:10006/MT

 “Vistos, etc.

 I- Diante da insistência manifestada pelo douto Promotor de Justiça 

(ocorrência 02), designo o dia 16 de julho de 2018, às 14h00min para a 

oitiva das testemunhas faltantes, bem como o interrogatório do acusado. 

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

II- Ademais, dê-se vistas dos autos a defesa para que se manifeste sobre 

o atual endereço do acusado, como requerido (ocorrência 03).

 III- Saem os presentes intimados. Cumpra-se.”

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz(a) de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 492449 Nr: 31828-12.2017.811.0042

 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): ANDERSON ANTONIO SARTORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 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 ANDERSON ANTONIO 

SARTORIO como incurso no artigo da “lex repressiva” nela mencionado. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09/08/2018, às 

16:00 horas, para o interrogatório do acusado e inquirição das 

testemunhas arroladas nos autos.Intimem-se o acusado, as testemunhas 

arroladas na denúncia e na defesa prévia, dando-se ciência ao Promotor 

de Justiça e ao Defensor Público.Expeça-se o necessário.Intime-se e 

cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 353305 Nr: 14799-85.2013.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO WAGNER DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de ALFREDO 

WAGNER DE MORAES, brasileiro, convivente, desempregado, natural de 

Cuiabá/MT, nascido em 22/05/1989, filho de Mauro Guia de Moraes e Vera 

Lúcia Boone Wagner, residente e domiciliado na Rua Ramiro P. Oliveira, 

s/nº, bairro Ribeiro do Lipa, em Cuiabá/MT ou Rua SD, casa 475, bairro 
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Ribeirão do Lipa, em Cuiabá/MT, no patamar de 05 (Cinco) anos de 

reclusão.Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 500 

(Quinhentos) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e 

ponderando a situação sócio-econômica do réu, fixo valor do dia-multa em 

1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.Por isso, 

atento ao período de prisão provisória cumprido pelo condenado (CPP, art. 

387, §2º) e em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, 

§2º, alínea “b”, ambos do Código Penal e art. 42, da Lei de Drogas, FIXO o 

regime prisional de início em SEMIABERTO.Considerando que o condenado 

responde ao processo em liberdade e deverá cumprir sua pena no regime 

semiaberto, PERMITO-LHE aguardar também em liberdade o processo e 

julgamento de eventual recurso.DETERMINO a incineração da substância 

entorpecente apreendida.DECRETO o perdimento em favor da União tão 

somente da quantia em dinheiro apreendida (R$ 24,00), por ser oriundo do 

tráfico, devendo, no entanto, serem restituídos ao condenado o aparelho 

Televisor e a máquina fotográfica, mediante termo nos autos, por restar 

ausente provas da origem ilícita.Por se tratar de processo que o regime 

inicial foi fixado no semiaberto e o condenado aguardará em liberdade o 

julgamento de eventual recurso, nos termos do art. 8ª da Resolução n. 

113/2010 do CNJ, DEIXO de determinar a expedição de Guia de Execução 

Provisória.Custas pelo condenado, não cobráveis no momento, na forma 

do §3º, do art. 98, do novo Código de Processo Civil.P.R.I.C.Cuiabá/MT, 09 

de julho de 2018.Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto JUIZ DE 

DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 520634 Nr: 12705-91.2018.811.0042

 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): WALACE DA SILVA FIALHO, CLEMAIR 

PEREIRA DE OLIVEIRA, BRUNO BORGES FERREIRA, RENAN RODRIGUES 

COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213/MT, CLEDNEI LIBÓRIO FELICIANO - OAB:7527/MT, FAUSTO 

ANDRÉ DA ROSA MIGUEIS - OAB:13848/MS, ODILZON DAS NEVES 

GRAUZ JÚNIOR - OAB:6836/MT, PAULO ROMAS GODINHO - 

OAB:18206/MT

 Vistos, etc. Trata-se de DENÚNCIA ajuizada pelo Ministério Público em 

desfavor de WALACE DA SILVA FIALHO, CLEMAIR PEREIRA DE 

OLIVEIRA, BRUNO BORGES FERREIRA e RENAN RODRIGUES COELHO, 

todos pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, “caput”, e 

35, “caput”, ambos da Lei n. 11.343/06, sendo o último réu também pelo 

delito previsto no art. 16 da Lei 10.826/03. [...]. Destarte, 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 

os denunciados WALACE DA SILVA FIALHO, CLEMAIR PEREIRA DE 

OLIVEIRA, BRUNO BORGES FERREIRA e RENAN RODRIGUES COELHO 

como incursos nos artigos da “lex repressiva” nela mencionados. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 08/08/2018, às 15: 15 

horas, para o interrogatório dos acusados e inquirição das testemunhas 

devidamente arroladas nos autos.[...] “(...) A reincidência aponta uma 

periculosidade concreta que fundamenta e legitima a prisão cautelar, para 

garantia da ordem pública, nos termos do inciso II do artigo 313 do Código 

de Processo Penal.” (TJMT: HC 150286/2014, Des. Rondon Bassil Dower 

Filho, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2014. Publicado no DJE 

28/11/2014). O tráfico de entorpecente é um crime que causa grandes 

prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social. Com 

isso, havendo indícios da prática do crime de tráfico de entorpecentes, em 

especial quando envolver expressivas quantias de drogas, a medida que 

se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar 

daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei. Por todas 

as razões acima e em consonância com a manifestação ministerial, 

INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva, formulado em favor 

de BRUNO BORGES FERREIRA. No mais, proceda-se o necessário para 

realização do ato instrutório ora designado. Intime-se e cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 31991 Nr: 1710-44.2003.811.0042

 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): DANILO DE LIMA RONDINELLI, FÁBIO DA 

SILVA TAQUES VIEIRA, FLÁVIO HYGINO DE FIGUEIREDO, MÁRCIO 

AUGUSTO PATRÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:DP/MT, EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - OAB:6363/MT, 

HILDEBRANDO EVANGELISTA DE BRITO - OAB:2.655/PB

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão de fl. 1230, 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, 

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.: 492449 Nr: 31828-12.2017.811.0042

 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): ANDERSON ANTONIO SARTORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão de fl. 89, DETERMINO a remessa dos 

autos à a Defensoria Pública Criminal, a fim de que seja apresentada a 

defesa preliminar do réu, no prazo legal.

Com a defesa nos autos, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 492449 Nr: 31828-12.2017.811.0042

 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): ANDERSON ANTONIO SARTORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Vistos, etc.

Notifique-se o acusado ANDERSON ANTONIO SARTORIO para que 

apresente a defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias, devendo o senhor 

Oficial de Justiça indagar e fazer constar de sua certidão se o acusado 

pretende constituir defensor ou se ter nomeado Defensor Público para 

patrocínio de sua defesa, conforme determinação contida no Provimento n. 

30/2008 – CGJ, em caso positivo, encaminhem-se os autos ao D. Defensor 

Público.

Lado outro, verifica-se que o D. Promotor de Justiça pugnou pelo 

arquivamento do Inquérito Policial com relação ao indiciado ODINEY ZILTON 

DA SILVA FILHO (fl. 07/09), por concluir inexistirem elementos suficientes 

para justificar a deflagração pelo delito de tráfico de drogas com relação 

ao referido.

Tendo em conta que o arquivamento do Inquérito Policial não cria 

preclusão e que o despacho de arquivamento não se reveste de eficácia 

de coisa julgada, autorizando o desarquivamento diante de novas provas 

(CPP, art. 18), ACOLHO a manifestação Ministerial de fls. 07/09 para 

determinar que, feitas as anotações e baixas devidas, se PROCEDA ao 

arquivamento do inquérito policial com relação ao indiciado ODINEY ZILTON 

DA SILVA FILHO, ficando o seu desarquivamento e prosseguimento 
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condicionado a surgimento de fato novo capaz de elucidar as 

investigações.

 No mais, DEFIRO as diligências requeridas nos itens I, II e III da cota 

Ministerial de fls. 07/09. Expeça-se o necessário ao atendimento.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 481166 Nr: 20932-07.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS PRADO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYNNSON CORREA 

FERNANDES - OAB:19481/MT, GUILHERME HOMEM BRAZIL BARBOSA 

- OAB:19526/O

 Vistos, etc.

Considerando que a missiva expedida para interrogatório do acusado 

CARLOS PRADO FERREIRA aportou regulamente cumprida às fls. 299/311 

e não haver outras provas a serem produzidas, DECLARO encerrada a 

instrução processual.

Via de consequência, estando os memoriais finais do Ministério Público 

encartados às fls. 312/315, intime-se a defesa para que sejam 

apresentadas as alegações finais em favor do denunciado.

Devidamente instruído o feito e certificado o cumprimento integral da cota 

ministerial ofertada junto à denúncia, voltem-me conclusos para prolação 

de sentença.

Cumpra-se.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 144042 Nr: 11277-89.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO RUBENS DE 

AMORIM - OAB:3785/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado BENEDITO RUBENS DE 

AMORIM OAB/MT 3785 , para audiência de Instrução e julgamento 

designada para o dia 25/09/2018, às 14:30 horas, nos autos em epígrafe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 138179 Nr: 5297-64.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVINO JOAQUIM DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILENE ALVES - 

OAB:7474/MT

 Vistos.

Considerando o cumprimento do mandado de prisão de fl. 256, conforme 

noticiado às fls. 262/265, expeça-se guia de execução definitiva da pena, 

instruindo-a com os documentos previstos no art. 106 da Lei nº 7.210/84, 

assim como no art. 1.560 da CNGC-MT, incluindo o pedido de fls. 257/259, 

que deverá ser apreciado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal desta Comarca, 

eis que o competente para deliberar sobre execução penal.

Ultimadas as providências encimadas, arquivem-se estes autos 

promovendo as baixas, anotações e comunicações de praxe.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 473394 Nr: 13307-19.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisangela Gonçalves da 

Silva Oliveira - OAB:12.954, Flavio Lúcio Santana de Oliveira - 

OAB:16.751

 INTIMAR OS ADVOGADOS ELISANGELA GONÇALVES DA SILVA 

OLIVEIRA OAB/MT 12.954 E FLÁVIO LÚCIO SANTANA DE OLIVEIRA 

OAB/MT 16.751 PARA QUE NO PRAZO DE 15 (QUINZE)DIAS, IDENTIFIQUE 

E QUALIFIQUE AS TESTEMUNHAS ARROLADAS, SOB PENA DE 

PRECLUSÃO, A FIM DE SEREM INTIMADAS PARA A AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 25/09/2018 ÀS 

17H00MIN.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 99243 Nr: 9537-33.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DE ARRUDA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17994/MT, MARCIO SALES DE FREITAS - OAB:7888/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados de defesa, 

ADRIANO LUCAS LEITE OAB/MT 17.994, para que, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, devolva o processo em cartório.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 419275 Nr: 24609-16.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINO ALEIXO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 16.527

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados de defesa, Claudino 

Aleixo Junior, OAB/MT 16.527, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, devolva o processo em cartório.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 134463 Nr: 1735-47.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL TENÓRIO, VALDOMIRO DIAS DOS 

SANTOS, LUIS FELIPHE DA SILVA BATISTA, SEBASTIÃO MARQUES DA 

SILVA, ANTONIO SOUSA MARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIANO LOURENÇO 

SANCHES - OAB:11333, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:DP/MT, MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - 

OAB:4656/MT, RODRIGO SPADA SALGUEIRO - OAB:282953/SP, 

VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - OAB:12803/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, foram expedidas as Cartas 

Precatórias para as Comarcas de Guarantã do Norte/MT e Rio Branco/AC, 

com a finalidade de serem inquiridas, respectivamente, as testemunhas de 

acusação José Luiz Tauffer e Charles Leandro Mendes da Silva, devendo 

as partes acompanharem sua distribuição diretamente nos Juízos 

deprecados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
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 Cod. Proc.: 137313 Nr: 4533-78.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO RUBENS PIEROZAN MAGALHÃES, 

NELSON LUIS MARQUES, LUIZ ANTONIO MIRANDA, LUIZ ANTÔNIO ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Julia Pereira dos Santos 

e Oliveira - OAB:262527/SP, André AlburquerqueTeixeira da Silva - 

OAB:14054-MT, Breno Ferreira Martins Vasconcelos - OAB:224120, 

Carolina Paes Simão - OAB:316672, Celso Goulart Mannrich - 

OAB:237301-SP, Fabio Tadeu de Lima - OAB:200609-SP, Flávio de 

Souza Senra - OAB:222294-SP, GERSON MEDEIROS - OAB:5637/MT, 

Gilberto Martins Vasconcelos - OAB:21124-B/MG, Giovani dos 

Santos Ravagnani - OAB:305582-SP, Hamilton Ferreira da Silva 

Junior - OAB:11322-MT, Leandro Falavigna - OAB:222569-SP, 

Luciano Roberto Del Duque - OAB:82088-MG, Marcela Andrade 

Ferreira - OAB:125150-MG, Marcus Vinicius Ferreira de Sousa - 

OAB:OAB/MT 19713, Paula Cardoso de Mello Tucunduva Margarido 

- OAB:306336-SP, RAFAEL DEL DOTORE SAGHI - OAB:309.371SP, 

RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - OAB:13.562, Renan Fernando 

Serra Rocha Santos - OAB:14920-E, Renato Venturini Matrangolo - 

OAB:305759-SP, Ricardo Martins Amorim - OAB:216762-SP, Thais 

Romero Veiga - OAB:305638-SP, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - 

OAB:8.948-O/MT, Valéria Peral Rengel - OAB:68032-SP

 Ação Penal nº 4533-78.2009.811.0042

 ID: 137313

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Compulsando detidamente os autos, observa-se que a Segunda Câmara 

Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso proferiu acordão negando 

provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público.

Assim sendo, dê-se ciência às partes do retorno dos autos.

Após, remetam-se os autos ao arquivo, procedendo-se às anotações, 

comunicações e baixas necessárias.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 09 de julho de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 134463 Nr: 1735-47.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL TENÓRIO, VALDOMIRO DIAS DOS 

SANTOS, LUIS FELIPHE DA SILVA BATISTA, SEBASTIÃO MARQUES DA 

SILVA, ANTONIO SOUSA MARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIANO LOURENÇO 

SANCHES - OAB:11333, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:DP/MT, MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - 

OAB:4656/MT, RODRIGO SPADA SALGUEIRO - OAB:282953/SP, 

VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - OAB:12803/MT

 Vistos, etc.I - Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério público em 

desfavor dos acusados Daniel Tenório, Valdomiro Dias dos Santos, 

Sebastião Marques da Silva, Antônio Souza Marinho e Luis Feliphe da 

Silva Batista, a qual se encontra em instrução processual.Instado a se 

manifestar, o Ministério Público requereu as seguintes diligências: 1) a 

certificação acerca da devolução da carta precatória encaminhada à 

Comarca de Rio Branco/AC, com a finalidade de oitiva da testemunha 

Charles Leandro Mendes; 2) a expedição de nova precatória ao Juízo da 

Comarca de Guarantã do Norte/MT, com o objetivo de ouvir a testemunha 

José Luiz Tauffer, devendo constar na missiva que a ausência 

injustificada da testemunha ocasionará a sua condução coercitiva, nos 

termos do art. 201, § 1º do CPP, devendo ainda a missiva ser instruída 

com as cópias necessárias à realização do ato;3) intimação do acusado 

Sebastião Marques da Silva para constituir novo patrono, ou informar a 

impossibilidade de fazê-lo, haja vista a renúncia dos patronos, de fls. 

1139/1142.Desta forma, DEFIRO as diligências constantes nos itens 02 e 

03, cumpra-se na forma pleiteada pelo Ministério Público.II - Quanto à 

certificação acerca da devolução da carta precatória encaminhada à 

Comarca de Rio Branco/AC, com a finalidade de oitiva da testemunha 

Charles Leandro Mendes, consigno que, nesta data, foi juntada aos autos 

a referida missiva, às fls. 1146/1150.Contudo, observa-se que o ato 

deprecado não foi realizado, em virtude da não localização da testemunha, 

como demonstra a certidão de fls. 1150.Assim sendo, abra-se vista ao 

Ministério Público para se manifestar acerca da insistência ou desistência 

da oitiva da Charles Leandro Mendes.III - Por fim, anoto que caso diga o 

acusado Sebastião Marques da Silva que não pretende contratar 

advogado, ou certificado o decurso do prazo sem a manifestação do 

defensor constituído, fica, desde já, nomeado o Defensor Público que atua 

neste Juízo para proceder a sua defesa, o qual deverá ser intimado desta 

decisão.Às providências.Int. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 476881 Nr: 16738-61.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANF, AMDMJ, FCM, SMDA, WDSJ, ABDS, 

TNDADF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR BARROS FREITAS 

OSTI - OAB:18.335 - MT, Bárbara Leonor Bezerra - OAB:18.508, 

EDUARDO F. PINHEIRO - OAB:OAB-MT 15431, FILIPE MAIA BROETO 

NUNES - OAB:23.948, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, 

GUILHERME ARGUELHO MOURA - OAB:18520/MT, HUENDEL ROLIM 

WENDER - OAB:10858/MT, JULIANA FAVALESSA SAMPAIO - 

OAB:375091, LÉO CATALÃ JORGE - OAB:17525, LUIZ GONÇALO DA 

SILVA - OAB:4265/MT, MARCELA SILVA ABDALLA - OAB:22712/O, 

MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - OAB:4626, MARIO 

FERNANDO DA SILVA CASTILHO - OAB:10.393, PAULO JOSE LOPES 

DE OLIVEIRA - OAB:21515/O, RENAN FERNANDO SERRA ROCHA 

SANTOS - OAB:19.701, Ruraldo Nunes Monteiro Filho - 

OAB:23748/MT, THEMYSTOCLES FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 13655, 

THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS - OAB:11407, ULISSES RABANEDA 

DOS SANTOS - OAB:8.948-O/MT, VALBER MELO - OAB:8.927, VALBER 

MELO - OAB:8.927/MT, WAGNER ARGUELHO MOURA - OAB:9.689

 Certifico e dou fé, atendendo as normas da CNGC, impulsiono estes autos 

para as defesas manifestarem na fase do art. 402 do CPP, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79720 Nr: 743-91.2006.811.0042

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISETH ALVES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JORGE HENRIQUE 

FRANCO GODOY, para devolução dos autos nº 743-91.2006.811.0042, 

Protocolo 79720, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 83706 Nr: 11585-96.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR BENEDITO DA COSTA, MAURINO 

BENEDITO DA SILVA FILHO, RICARDO ALMEIDA GIL, MARLI ISABEL 

TIECHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson José Gasparedo - 

OAB:2973-B, PAULO HUMBERTO BUDOIA - OAB:9906

 AUTOS N. 11585-96.2007.811.0042

ID. 83706

 VISTOS ETC.

Cuida-se de Ação Penal ajuizada pelo Ministério Público em face de Marli 

Isabel Tiecher e Ricardo Almeida Gil.
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Compulsando os autos, verifica-se que o Parquet vislumbra a possibilidade 

de declinação de competência do presente feito a 11ª Vara Criminal desta 

Comarca, em relação ao acusado Ricardo Almeida Gil (fls. 3655/3657).

Assim sendo, intimem-se as defesas dos acusados para manifestar-se a 

respeito do requerimento formulado pelo Ministério Público.

Com as manifestações, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 10 de julho de 2018.

 Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 403693 Nr: 8101-92.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANANIAS GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEY FÁTIMA NEVES - 

OAB:10737/MT

 Auto nº 8101-92.2015.811.0042 – Código 403693

Vistos em correição.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, via de seu representante, ofereceu 

com fundamento no artigo 382 do CPP, embargos de declaração da 

sentença (fls. 135/147), alegando que há contradição na parte dispositiva 

da sentença.

Requereu o saneamento da contradição apontada, para que onde se lê 

“julgo parcialmente procedente” leia-se “julgo procedente” (fls. 146 – 

verso).

Os embargos foram interpostos tempestivamente.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Compulsando a sentença proferida, verifico que assiste razão ao 

Ministério Público.

Em tendo sido os presentes embargos interpostos no prazo, recebo-os e, 

considerando as razões expostas, acolho-os totalmente, por entender 

procedentes as razões nele aduzidas.

Destarte, a parte dispositiva da sentença de fls. 146 verso, onde se lê 

“julgo parcialmente procedente”, leia-se “julgo procedente”.

Cumpra-se.

Às providências.

 Cuiabá - MT, 25 de junho de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 403693 Nr: 8101-92.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANANIAS GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEY FÁTIMA NEVES - 

OAB:10737/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal deduzida na denúncia, para o fim de:CONDENAR o réu 

ANANIAS GOMES DE OLIVEIRA, pela prática do delito previsto no artigo 50 

do Decreto Lei nº 3.688/1941, sujeitando-o à pena-base de 06 (seis) 

meses de prisão simples e multa de 30 (trinta) dias-multa, no valor do 

dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, pena que será 

cumprida em regime inicial ABERTO. Ainda, pela prática do crime previsto 

no art. 333 do Código Penal, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 

04 (quatro) anos de reclusão e multa de 30 (trinta) dias-multa, no valor do 

dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, pena que será 

cumprida em regime inicial FECHADO, permanecendo solto até o transito 

em julgado da sentença condenatória.Expeça-se imediatamente Guia de 

Execução, na forma da lei, encaminhando-a ao Juízo da Execução 

Penal.Da sentença, intime-se o Ministério Público, o Defensor Público e aos 

acusados, pessoalmente, indagando-os sobre o desejo de 

recorrer.Certificado o trânsito em julgado: 1) Oficie-se ao Cartório 

Distribuidor Local; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e 

Federal; 3) Oficie-se ao TRE/MT; 4) Expeça-se Guia de Execução Penal 

Definitiva, encaminhando-a ao Juízo Competente. Publique-se, em resumo 

e no DJE. Registre-se. Intime-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): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 427307 Nr: 2630-61.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBSON DA SILVA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISEU EDUARDO 

DALLAGNOL - OAB:2814/MT

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar o patrono do réu para 

apresentar memoriais finais escritos no legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 327606 Nr: 7478-33.2012.811.0042

 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: FDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:14548/MT, OZAIR SILVA PROTO - OAB:4.571-1/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 100 e 104.

Expeça-se os mandados de averbação nas matrículas nº 1038 e nº 1.042, 

conforme cópia das escrituras e matrículas de fls. 105/112.

Com o cumprimento e em nada mais sendo requerido, ao arquivo com a 

adoção das formalidades de praxe.

Intimem-se.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 513367 Nr: 5988-63.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL EDUARDO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA RAFAELLE MONTEIRO 

SABINO - OAB:16082/MT, FERNANDO SANTOS SOARES - 

OAB:19427/MT, REGINA DA SILVA MONTEIRO - OAB:10517/MT

 Ação Penal - Id. 513367.

Vistos.

Trata-se de Ação Penal Pública proposta pelo Ministério Público Estadual 

em desfavor de Daniel Eduardo da Conceição pela prática, em tese, do 

delito de lesão corporal, em face da vítima Denize de Oliveira Conceição.

A denúncia foi recebida em 06/03/2018 (fl. 45).

Apresentada resposta à acusação às fls. 49/56, oportunidade em que foi 

alegada preliminar que se confunde com o mérito, da qual se manifestou o 

Ministério Público à fl. 58.

É o breve relatório.

Fundamento e Decido.

A defesa, em sede de resposta a acusação, alega preliminar que entendo 

confundir com o mérito da causa, pelo que, postergo sua análise para o 

momento da prolação da sentença.

Dessa forma, não havendo mais matérias processuais a serem decididas, 

RATIFICO a DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA e DETERMINO o 

prosseguimento da instrução processual.

DESIGNO audiência de instrução para o dia 28/08/2018 às 16h30min.
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Intimem-se a vítima, o acusado e as testemunhas arroladas.

Intime-se a Defesa – via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Cuiabá/MT, 09 de julho de 2018.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 531111 Nr: 22886-54.2018.811.0042

 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: SRMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERVITAN CRISTIAN 

CARULLA - OAB:19133/MT

 VISTOS

Cumpra-se a decisão proferida nos autos da Medida Protetiva n.º 

18786-56.2018.811.0042 (código: 526820).

Após, renove-me, imediatamente, à conclusão.

Às providências.

 Cuiabá, 09 de julho 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.: 526820 Nr: 18786-56.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER ARGUELHO MOURA - 

OAB:9.689

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822, Marcia Maria da Silva - OAB:8922A

 VISTOS.

Em razão do direito de visitas ter sido apreciado e deferido nos autos do 

processo que, até então, tramitava perante a 5.ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões e que foi redistribuído para este Juízo com o n.º 

22886-54.2018.811.0042 – Código: 531111, promova-se o 

desentranhamento da petição e documentos de fls. 38/103 e juntada 

naqueles autos.

Ademais, por meio de consulta realizada no Sistema Apolo verifico a 

existência de “Ação de Alimentos” (Processo n.º 22540-06.2018.811.0042 

– código: 530741), em trâmite com as mesmas partes.

 Desta forma, determino o apensamento dos referidos processos a estes 

autos e, após, renove-me à conclusão para apreciação do pedido de 

manutenção da liminar que fixou o direito de visitas do requerido ao filho 

do casal.

 Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 09 de julho 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.: 530741 Nr: 22540-06.2018.811.0042

 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: CCS, JRCMS, CCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER ARGUELHO MOURA - 

OAB:9.689

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cumpra-se a decisão proferida nos autos da Medida Protetiva n.º 

18786-56.2018.811.0042 (código: 526820).

Após, renove-me, imediatamente, à conclusão.

Às providências.

 Cuiabá, 09 de julho de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 481674 Nr: 21402-38.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TCGDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TATIANE CARLA 

GOMES DE CASTRO, para devolução dos autos nº 

21402-38.2017.811.0042, Protocolo 481674, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104683 Nr: 1952-46.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, IJLS, 

MBdLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1952-46.2017.811.0063, Protocolo 104683, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107583 Nr: 4393-97.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RVDSG, RDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA CRISTINA DE AVILA 

COSTA - OAB:22210, Renan Nadaf Gusmão - OAB:16.284/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

4393-97.2017.811.0063, Protocolo 107583, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87265 Nr: 3677-12.2013.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3677-12.2013.811.0063, Protocolo 87265, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87841 Nr: 150-18.2014.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogerio Bravin de Souza - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego de Maman Dorigatti - 

OAB:13.647-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

150-18.2014.811.0063, Protocolo 87841, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90599 Nr: 3112-14.2014.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMCDCC, TCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA DE CARVALHO 

- OAB:9387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3112-14.2014.811.0063, Protocolo 90599, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104615 Nr: 1896-13.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, AGdSA, 

ARdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1896-13.2017.811.0063, Protocolo 104615, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90638 Nr: 3151-11.2014.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdMG, KMOS, RCdEE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriele Rosangela Lemes - 

OAB:17253

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3151-11.2014.811.0063, Protocolo 90638, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90634 Nr: 3147-71.2014.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdMG, RdSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3147-71.2014.811.0063, Protocolo 90634, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102261 Nr: 5637-95.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, WRBDO, 

JMBH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

5637-95.2016.811.0063, Protocolo 102261, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109422 Nr: 1509-61.2018.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, MARDS, 

DDSPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1509-61.2018.811.0063, Protocolo 109422, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109753 Nr: 1794-54.2018.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, MVCC, 

MEdCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1794-54.2018.811.0063, Protocolo 109753, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108673 Nr: 907-70.2018.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, VKdSC, 

CJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

907-70.2018.811.0063, Protocolo 108673, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85423 Nr: 1651-41.2013.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, CMdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ANNE KELLY 

RODRIGUES DO AMARAL - OAB:0

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1651-41.2013.811.0063, Protocolo 85423, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110239 Nr: 2183-39.2018.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, CJPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M, RDOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 2183-39.2018.811.0063, Protocolo 110239, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 92847 Nr: 1557-25.2015.811.0063

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, BCMF, TBAB, AGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Gomes Ferreira - 

OAB:9862/MT, José Antonio Borges Pereira - OAB:MP, Wesley 

Robert de Amorim - OAB:6610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO SENTENCIADO.

Vistos etc...,

 I – A Sentença de fls. 102/104, foi reformada parcialmente pelo v. 

acórdão de fls. 163/166, assim determino que:

a) Intimem-se as partes dando lhes ciência do retorno dos autos do 

Egrégio Tribunal de Justiça.

b) Em seguida, expeça-se o mandado conforme determinado no 

dispositivo do acórdão de fls. 165/verso, devendo ser observado que 

deverá ser incluído o nome do requerente/genitor Assis Gomes Batista e 

dos avós paternos Augusto Gomes Batista e Isabel Rosa Pimenta, sendo 

que o nome da adolescente passará a ser: Bruna Celene Alves Batista.

c) Com a vinda da certidão de nascimento retificada, intimem-se os 

requerentes para retirarem o documento mediante termo de recebimento a 

ser assinado nos autos.

d) Após, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações devidas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 96117 Nr: 265-68.2016.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RMSdJ, BZdSdJ, RCdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Franciscato Sanches - 

OAB:2321-B, Mauro Thadeu Prado de Morais - OAB:11526/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Santos de Carvalho 

- OAB:18.206/A

 URGENTE.

Vistos etc...,

 I – Certifique-se, se o Hospital Pequeno Príncipe, juntou a Nota Fiscal 

referente ao alvará de fls. 326.

II – Com a juntada do referido documento, intime-se o advogado constituído 

para impulsionar o processo no prazo de 5(cinco) dias, conforme dispõe o 

artigo 269 e 272 ambos do NCPC.

III - Decorrido o prazo e não havendo manifestação do advogado 

constituído, cumpra-se, o disposto no artigo 274 do NCPC, intimando o 

advogado por carta registrada.

IV - Após, em cumprimento ao artigo 179, I, do CPC , diga o Ministério 

Público.

V -Publique-se o presente despacho para ciência do advogado constituído 

Antônio Franciscato Sanches OAB/MT 2321-B.

 VI - Encaminhem-se os autos em carga a PGE.

VII - Voltem-me conclusos para sentença, lançando no Sistema Apollo o 

código 36.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 106840 Nr: 3765-11.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, HMDS, LMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, EMG-DdES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 106840-Luciana rodrigues da 

silva vieira - OAB:21038-O, EDYEN VALENTE CALEPIS - OAB:28442, 

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:5699

 Pelo Exposto. Decido.O processo teve inicio em 17/10/2017, com a Liminar 

deferida às fls. 23/24, determinado ao Estado de Mato Grosso, que 

realizasse o pagamento das faturas de energia elétrica no domicilio da 

criança Heitor Macedo, que é portadora de epilepsia/malformação cerebral 

(CID 64), dependente de suporte de Home Care.Destaca-se que, 

encontram-se em aberto faturas de energia elétrica referente a unidade 

consumidora n.º 6/2212736, bem como é evidente o desinteresse do 

Estado de Mato Grosso, que não cumpre a obrigação que lhe foi imposta, 

apesar de ter sido intimado por diversas vezes.Com tais considerações, 

nos termos do artigo 461, §§ 5º e 6º , do CPC, tal como disposto no art. 

461-A, § 3º , do mesmo Diploma, e para suprir a omissão estatal por 

medida eficaz, determino que:a)Intime-se o Estado de Mato Grosso, com o 

envio dos autos em carga a Procuradoria Geral do Estado, para que tome 

conhecimento de que há débitos pendentes de pagamento referentes a 

energia elétrica da unidade consumidora instalada na residência da 

criança para que no prazo de 5(cinco) dias, informe se já realizou o 

pagamento, sob pena o bloqueio judicial.b)Decorrido o prazo, intimem-se 

os advogados da empresa Drs. Edyen Valente Calepis OAB/MT 15.005-A, 

e Evandro C. Alexandre dos Santos OAB/MT 13.431-B, para que informem 

se houve o pagamento das faturas de energia elétrica da unidade 

consumidora 6/2212736, no prazo de 5(cinco) dias.c) Havendo 

informação de que não foi realizado o pagamento das faturas de energia 

elétrica em aberto, intimem-se os responsáveis pela criança para que 

juntem cópia das faturas em aberto que encontram-se pendente de 

pagamento e, após, proceda-se ao bloqueio de valores por intermédio do 

Sistema Bacen Jud 2.0, na Conta do Estado de Mato Grosso, identificada 

pelo número 1.010.100-4, vinculada ao Banco do Brasil S/A, Ag. N.º 

3.834-2, com endereço na Av. Historiador Rubens de Mendonça, para 

pagamento das faturas de energia elétrica em atraso referente a unidade 

consumidora nº. 6/2212736.d)Após, diga a Defensoria Pública requerendo 

o que entender devido.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 100858 Nr: 4393-34.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AC, GC, IC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MDC-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Barbara Lenza Lana - 

OAB:10991/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

 Trata-se de processo sentenciado às fls. 103/105, sendo que o Município 

de Cuiabá apresentou Recurso de Apelação às fls. 109/115.

O Estado de Mato Grosso apesar de devidamente intimado conforme fls. 

115/115-v, não apresentou Recurso de Apelação.

Pelo exposto. Decido.

Diante da nova alteração sofrida no Código de Processo Civil, traz em seu 

artigo 1.010, § 3º do NCPC, que: “Após as formalidades previstas nos §

§1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, 

independentemente de juízo de admissibilidade”. (grifo nosso).

Assim, conforme interpretação do referido artigo, não cabe mais ao Juízo 

de Primeira Instância, realizar a admissibilidade ou não do Recurso, 

apenas se limitará a colher as contrarrazões.

Portanto, diante da nova mudança ocorrida em especial no artigo 1.010, §

§3º, determino que:

a) Certifique-se a tempestividade do Recurso de Apelação de fls. 109/115.
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 b) Intime-se o Apelado para responder em 10 dias, sob pena de preclusão 

(conforme artigo 198, II, do ECA.

c) Em seguida, voltem-me conclusos, nos termos do artigo 198, VII do ECA

Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod.Proc.: 80168 Nr: 2392-52.2011.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA ÀS 

NORMAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA OU ADOLESCENTE

PARTE AUTORA: VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PARTE RÉ: C. F. C.

 CITANDO(A): CARLOS FERNADO CAMPANINI

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 11/11/2011

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: JIA, vem a presença de Vossa Excelência propor a presente 

AÇÃO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA ÀS NORMAS DE 

PROTEÇÃO À CRIANÇA OU ADOLESCENTE, através do VARA 

ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, em desfavor do Sr Carlos 

Fernando Campanini. DESPACHO: "... , intime-se o requerido por edital para 

tomar conhecimento da sentença de fls. 13/14, bem como para que pague 

a importância devida, com os acréscimos legais, no prazo de 15(quinze), 

conforme artigo 523, §1º do NCPC. II - Afixe-se o edital no local de 

costume, e, após, certifique-se. (artigo 257, II, do NCPC ); III - Determino 

que seja juntado aos autos o exemplar da publicação do edital de citação, 

conforme determina o artigo 232, inciso III, do NCPC;." Eu, Gilberto da Cruz 

Rodrigues da Silva, Técnico Judiciário, digitei. Cuiabá - MT, 10 de julho de 

2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod.Proc.: 109046 Nr: 1208-17.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C GUARDA E 

PEDIDOS LIMINARES

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: N. G. M..

CITANDO(A): NAIARA GOMES MOTA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 21/03/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: A. M. G. M., vem a presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C GUARDA E 

PEDIDOS LIMINARES através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, a favor do infante: A. M. G. M., e em desfavor da 

genitora Naiara Gomes Mota. DESPACHO: "..., em cumprimento ao artigo 

256, § 3º do NCPC , entendo esgotados os meios para citação pessoal da 

Requerida Naiara Gomes Mota, sendo adequada a citação por edital, 

conforme determina o artigo 257, III, do NCPC, com prazo de 20 (vinte) 

dias, para que no prazo de 10 (dez) dias ofereça resposta escrita, 

indicando as provas a serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de 

testemunhas e documentos. Deverá constar no edital a possibilidade de 

nomeação de defensor dativo, nos termos do artigo 159 do ECA;.". Eu, 

Gilberto da Cruz Rodrigues da Silva, Técnico Judiciário, digitei. Cuiabá - 

MT, 10 de julho de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod.Proc.: 90577 Nr: 3088-83.2014.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

PARA FINS DE COLOCAÇÃO DA CRIANÇA EM FAMÍLIA SUBSTITUA

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: M. A. L. P.

CITANDO(A): MARIA APARECIDA LIMA PINTO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/10/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: L. H. L. P., vem a presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

PARA FINS DE COLOCAÇÃO DA CRIANÇA EM FAMÍLIA SUBSTITUA 

através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, a favor 

do infante: L. G. L. P, e em desfavor da genitora Maria Aparecida Lima 

Pinto. DESPACHO: "..., em cumprimento ao artigo 256, § 3º do NCPC , 

entendo esgotados os meios para citação pessoal da Requerida Maria 

Aparecida Lima Pinto, sendo adequada a citação por edital, conforme 

determina o artigo 257, III, do NCPC, com prazo de 20 (vinte) dias, para que 

no prazo de 10 (dez) dias ofereça resposta escrita, indicando as provas a 

serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas e 

documentos. Deverá constar no edital a possibilidade de nomeação de 

defensor dativo, nos termos do artigo 159 do ECA;.". Eu, Gilberto da Cruz 

Rodrigues da Silva, Técnico Judiciário, digitei. Cuiabá - MT, 10 de julho de 

2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod.Proc.: 108080 Nr: 376-81.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR E PEDIDOS 

LIMINARES

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: S. G. V.

CITANDO(A): SILVANO GOMES VIEIRA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 29/01/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: P. H. A. V., vem a presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR E PEDIDOS 

LIMINARES através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, a favor do infante: P. H. A. V., e em desfavor do genitor Silvano 

Gomes Vieira. DESPACHO: "..., em cumprimento ao artigo 256, § 3º do 

NCPC , entendo esgotados os meios para citação pessoal do Requerido 

Silvano Gomes Vieira, sendo adequada a citação por edital, conforme 

determina o artigo 257, III, do NCPC, com prazo de 20 (vinte) dias, para que 

no prazo de 10 (dez) dias ofereça resposta escrita, indicando as provas a 

serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas e 

documentos. Deverá constar no edital a possibilidade de nomeação de 

defensor dativo, nos termos do artigo 159 do ECA;.". Eu, Gilberto da Cruz 

Rodrigues da Silva, Técnico Judiciário, digitei. Cuiabá - MT, 10 de julho de 

2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod.Proc.: 103149 Nr: 697-53.2017.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO COM PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÇÃO DO PODER 

FAMILIAR CC PEDIDO FINAL DE PERDA DO PODER FAMILIAR

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: E. dos S.

CITANDO(A): EDSON DOS SANTOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/03/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: D. B. R., vem a presença de Vossa Excelência propor a presente 

AÇÃO COM PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÇÃO DO PODER FAMILIAR CC 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029211/7/2018 Página 319 de 580



PEDIDO FINAL DE PERDA DO PODER FAMILIAR através do MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, a favor da infante: H. V. F. da 

S., e em desfavor do genitor Edson dos Santos. DESPACHO: "..., em 

cumprimento ao artigo 256, § 3º do NCPC , entendo esgotados os meios 

para citação pessoal do Requerido Edson dos Santos, sendo adequada a 

citação por edital, conforme determina o artigo 257, III, do NCPC, com prazo 

de 20 (vinte) dias, para que no prazo de 10 (dez) dias ofereça resposta 

escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo desde logo 

o rol de testemunhas e documentos. Deverá constar no edital a 

possibilidade de nomeação de defensor dativo, nos termos do artigo 159 

do ECA;.". Eu, Gilberto da Cruz Rodrigues da Silva, Técnico Judiciário, 

digitei. Cuiabá - MT, 10 de julho de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod.Proc.: 109230 Nr: 1345-96.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C GUARDA E 

PEDIDO LIMINAR

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: P. F. B. R.

 CITANDO(A): PAULA FERMAMDA BARROS RIBEIRO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO:05/04/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: D. B. R., vem a presença de Vossa Excelência propor a presente 

AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C GUARDA E PEDIDO 

LIMINAR através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, a favor do infante: D. B. R., e em desfavor da genitora Paula 

Fernanda Barros Ribeiro. DESPACHO: "..., em cumprimento ao artigo 256, § 

3º do NCPC , entendo esgotados os meios para citação pessoal da 

Requerida, sendo adequada a citação por edital, conforme determina o 

artigo 257, III, do NCPC, com prazo de 20 (vinte) dias, para que no prazo 

de 10 (dez) dias ofereça resposta escrita, indicando as provas a serem 

produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos. 

Deverá constar no edital a possibilidade de nomeação de defensor dativo, 

nos termos do artigo 159 do ECA;.". Eu, Gilberto da Cruz Rodrigues da 

Silva, Técnico Judiciário, digitei. Cuiabá - MT, 10 de julho de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod.Proc.: 108485 Nr: 739-68.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C GUARDA E 

PEDIDOS LIMINARES

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: M. K. S. DOS S.

CITANDO(A): MANOELA KATEUCIA SILVA DOS SANTOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 22/02/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: A. V. C DOS S., vem a presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C GUARDA E 

PEDIDOS LIMINARES, através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, a favor da infante: A. V. C dos S., e em desfavor da 

genitora Manoela Kateucia Silva dos Santos. DESPACHO: "... em 

cumprimento ao artigo 256, § 3º do NCPC, entendo esgotados os meios 

para citação pessoal da Requerida Manoela Kateucia Silva dos Santos, 

sendo adequada a citação por edital, conforme determina o artigo 257, III, 

do NCPC, com prazo de 20(vinte) dias, para que no prazo ofereça 

resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo 

desde logo o rol de testemunhas e documentos. IV - Deverá consta no 

edital a possiblidade de nomeação de defensor dativo, nos termos do 

artigo 159 do ECA..". Eu, Gilberto da Cruz Rodrigues da Silva, Técnico 

Judiciário, digitei. Cuiabá - MT, 10 de julho de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod.Proc.: 107181 Nr: 4066-55.2017.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C GUARDA E 

PEDIDO LIMINAR

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: J. A. de M.

CITANDO(A): JOSIANE ALVES DE MIRANDA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 14/11/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: K..K. A. de S., N. K. A. de S. e Y. A. de S., vem a presença de 

Vossa Excelência propor a presente AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER 

FAMILIAR C/C GUARDA E PEDIDO LIMINAR, através do MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, a favor dos infantes : K..K. A. 

de S., N. K. A. de S. e Y. A. de S., e em desfavor da genitora Josiane 

Alves de Miranda. DESPACHO: "... em cumprimento ao artigo 256, § 3º do 

NCPC, entendo esgotados os meios para citação pessoal da requerida 

Josiane Alves de Miranda, sendo adequada a citação por edital, conforme 

determina o artigo 257, III, do NCPC, com prazo de 20(vinte) dias, para que 

no prazo ofereça resposta escrita, indicando as provas a serem 

produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos. 

Deverá consta no edital a possiblidade de nomeação de defensor dativo, 

nos termos do artigo 159 do ECA.". Eu, Gilberto da Cruz Rodrigues da 

Silva, Técnico Judiciário, digitei. Cuiabá - MT, 10 de julho de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod.Proc.: 85040 Nr: 1210-60.2013.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA ÀS 

NORMAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA OU ADOLESCENTE

PARTE AUTORA: VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PARTE RÉ: W. V. da S.

CITANDO(A): WELLINGTON VICENTE DA SILVA

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 25/04/2013

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: JIA, vem a presença de Vossa Excelência propor a presente 

AÇÃO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA ÀS NORMAS DE 

PROTEÇÃO À CRIANÇA OU ADOLESCENTE, através do VARA 

ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, em desfavor do Sr 

Wellington Vicente da Silva. DESPACHO: "... , intime-se o requerido por 

edital para tomar conhecimento da sentença de fls. 27/28, bem como para 

que pague a importância devida, com os acréscimos legais, no prazo de 

15(quinze), conforme artigo 523, §1º do NCPC. II - Afixe-se o edital no 

local de costume, e, após, certifique-se. (artigo 257, II, do NCPC ); III - 

Determino que seja juntado aos autos o exemplar da publicação do edital 

de citação, conforme determina o artigo 232, inciso III, do NCPC;." Eu, 

Gilberto da Cruz Rodrigues da Silva, Técnico Judiciário, digitei. Cuiabá - 

MT, 10 de julho de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod.Proc.: 109734 Nr: 1782-40.2018.2014.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE GUARDA E PEDIDO LIMINAR

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: F. M. P. da S. e A. H. T.

CITANDO(A): ANTONIO HENRIQUE TACCI e FLÁVIA MOREIRA PROCÓPIO 

DA SILVA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 27/04/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO das partes acima qualificadas, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 
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consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: J. G. M. T., vem a presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE GUARDA E PEDIDO LIMINAR, 

através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, a favor 

do infante J. G. M. T., e em desfavor dos genitores Antonio Henrique Tacci 

e Flávia Moreira Procópio da Silva. DESPACHO: "... em cumprimento ao 

artigo 256, § 3º do NCPC , determino a citação da Requerida, Flavia 

Moreira Procopio da Silva por edital com prazo de 20(vinte) dias (artigo 

257, III do NCPC), para que no prazo de 10(dez) dias ofereça resposta 

escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo desde logo 

o rol de testemunhas e documentos. Deverá constar no edital a 

possibilidade de nomeação de defensor dativo, nos termos do artigo 159 

do ECA." Eu, Gilberto da Cruz Rodrigues da Silva, Técnico Judiciário, 

digitei. Cuiabá - MT, 10 de julho de 2018.

Juizados Especiais Cíveis

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 16054 Nr: 1380-69.2007.811.0054

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariano Nunes do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguro S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Luis Gomes Penna - 

OAB:9.998/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 CHAMO O FEITO À ORDEM para a devida regularização do trâmite 

processual.

 O Banco Bradesco S/A, ora executado, às fls. 258/259, pleiteou pela 

expedição do alvará em seu favor, no montante de R$ 29.900,00 ( vinte e 

nove mil e novecentos reais). Relata que houve o bloqueio em duplicidade, 

tendo em vista que efetuou o pagamento no valor de R$ 29.900,00 em 

31/03/2009 e ainda foi penhorado em sua conta a mesma quantia, 

mediante mandado de penhora na boca do caixa datado de 24 de março 

de 2009.

Ocorre que, analisando detidamente os autos, verifico que não há nenhum 

valor a ser liberado em favor do réu, nem mesmo saldo na Conta Única 

vinculada a este processo. Explico.

 Este Juízo, em 25/03/2008 bloqueou, via sistema BACENJUD, o valor de 

R4 24.900,00 ( vinte e quatro mil e novecentos) do executado, sendo que 

no mesmo ato a quantia foi transferida ao Banco Bradesco, instituição que 

gerenciava a Conta Única à época, conforme se observa do extrato de fls. 

110/111.

 Todavia, o Banco não transferiu o valor para a Conta Única, razão pela 

qual lhe foi imposto multa de R$ 5.000,00, determinando a penhora na boca 

do caixa, no total de R$ 29.900,00 ( vinte e nove mil e novecentos reais).

 Nesse momento é que se instaura a controvérsia. Isso porque, foi 

expedido o mandado de penhora em 24/03/2009 ( fl. 166) e a ordem foi 

devidamente cumprida em 31/03/2009 ( fl. 168). Vejamos trecho da 

certidão do Oficial de Justiça:

De posse do aludido mandado, procedi a penhora na boca do caixa do 

valor de R$ 29.900,00 ( Vinte e Nove Mil e Novecentos Reais), em nome de 

Bradesco Segurso, conforme depósito efetuado junto ao Banco do Brasil, 

tudo em conformidade com o comprovante anexo (...) – fl. 167

Em suma, o comprovante apresentado pelo executado para justificar o 

pagamento em duplicidade ( fl. 259) nada mais é do que àquele decorrente 

do cumprimento do mandado de penhora da boca do caixa.

 Logo, não há depósito em duplicidade, nem valores a serem liberados 

neste feito.

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 2589/261 e DETERMINO o 

arquivamento dos autos com as baixas necessárias.

 Intime-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 127440 Nr: 1634-32.2018.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ruy Pinheiro de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudecir Roque Contreras

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Prieto - 

OAB:OAB/MT 7.360-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE O DR. ANDRÉ LUIZ PRIETO - OAB/MT 

7.360-B (ADV. DO REQUERENTE/INTERPELANTE - RUY PINHEIRO DE 

ARAÚJO), PARA TOMAR CIÊNCIA E SE MANIFESTAR DA 

DECISÃO/DESPACHO DE FOLHA N. 35, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. 

DESPACHO/DECISÃO: "Visto.Intime-se o interpelante, no prazo de 05 

(cinco) dias, para se manifestar sobre a não localização do interpelado, 

consoante informado na certidão de fl. 34. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.". AGUARDANDO DECURSO DE PRAZO. É O QUE TENHO A 

CERTIFICAR. ARJ - TÉCNICO JUDICIÁRIO

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30347 Nr: 1862-15.2016.811.0082

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daisy Maria Anunciato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgar Espirito Santo Oliveira 

- OAB:MT 2781

 Intimo o advogado da reclamada para que traga aos autos comprovante 

de cumprimento do acordo firmado nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, 

consistente na construção de muro e calçada, sob pena de multa no valor 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de atraso.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013690-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA RIBEIRO CARVALHO CISNEIRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO OAB - MT13948/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

DESPACHO: Vistos, etc. Verifica-se que foi deferida ordem liminar pela 

Turma Recursal (ID 13706993). A parte autora informa o descumprimento 

da ordem supracitada e requer o bloqueio de valores para a realização do 

tratamento. Antecedendo tal pedido, determina-se a intimação: 01) do 

servidor que estiver no exercício do seu cargo na Gerência de Farmácia 

de Demanda Extraordinária e Central Estadual de Regulação para 

efetivarem, no prazo máximo de 03 (três) dias, o cumprimento da ordem 

(cópia anexa), podendo enviar as informações por e-mail 

(cba.jefazenda@tjmt.jus.br). 02) do requerido para, no prazo de 03 (três) 

dias, informar todas as providências administrativas adotadas para 

cumprimento da ordem, sob pena de bloqueio do valor necessário para a 

aquisição do medicamento. Embora já tenham sido enviados os 

documentos dos autos, determina-se que faça acompanhar ao mandado 

cópia dos documentos médicos, da decisão judicial e dos documentos 

pessoais da parte autora, a fim de tentar agilizar o procedimento por parte 

do requerido. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 
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Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0500997-52.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento da sentença 

condenatória de obrigação de fazer e pagar. Intime-se a parte autora para 

apresentar cálculo com o demonstrativo discriminado na forma descrita no 

art. 534 do Código de Processo Civil, observando o limite de alçada dos 

Juizados Especiais no art. 2º da Lei 12.153/2009, no prazo de 30 (trinta) 

dias. No caso de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de 

diferenças oriundas de conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor - URV, deve a parte exequente, junto com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, comprovar que a conta da liquidação 

também respeita o parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal no 

tema 005[1] da Tese de Repercussão Geral firmada no RE 561.836/RN, 

item II, fazendo a precisa indicação das normas alusivas a restruturação 

remuneratória da carreira bem como apresentando, se for o caso, os 

respectivos comprovantes/certidão de pagamento/fichas financeiras, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001537-04.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MOREIRA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

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 neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 30/08/2018, Hora: 10:30, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, 

Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010278-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lilian Vanessa Mendonça Pagliarini (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS OAB - MT0014354A 

(ADVOGADO)

Lilian Vanessa Mendonça Pagliarini OAB - MT0008400A (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: 

18/09/2018, Hora: 10:00, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: "... Ante o 

exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência por ausência dos 

requisitos legais. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se os 

requeridos para contestarem a ação no prazo de 30 (trinta) dias 

(Enunciado n° 01 Aprovado XIII Encontro Cuiabá), e, no mesmo prazo, 

trazerem aos autos documentos de que disponham para o esclarecimento 

da causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008501-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU VAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753/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: 

18/09/2018, 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, 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. 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: 1013620-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LUIZ RIBEIRO OAB - MT0019091A (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: 

18/09/2018, Hora: 10:20, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: "... Ante o 

exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000936-95.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENOR LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (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 neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 18/09/2018, Hora: 10:50, 

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.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000937-80.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (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 neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 18/09/2018, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000939-50.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEY ANTONIO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (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 neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 18/09/2018, Hora: 11:10, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000943-87.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MAURO DE ALMEIDA DANTAS (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 neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 18/09/2018, Hora: 11:20, 

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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007990-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE ROSA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT0013744A (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: 

18/09/2018, Hora: 11:50, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: "... Ante o 

exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência por ausência dos 

requisitos legais. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se os 

requeridos para contestarem a ação no prazo de 30 (trinta) dias 

(Enunciado n° 01 Aprovado XIII Encontro Cuiabá), e, no mesmo prazo, 

trazerem aos autos documentos de que disponham para o esclarecimento 

da causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000944-72.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NICOMEDES FRANCISCO PINTO LOPES (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 DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 18/09/2018, Hora: 12:00, 

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: 1026440-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA & PUPIN LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILVA ALESSANDRA CAVALHEIRO OAB - MT0016448A (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: 

20/09/2018, Hora: 08:30, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: "... Ante o 

exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela provisória de urgência. 

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. 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: 1000951-64.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI JOSE DE ARAUJO (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 neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 20/09/2018, 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 integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1025658-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WILSON TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753/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: 

20/09/2018, 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: "... 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 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: 1000954-19.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZUCARMO SANTANA DIAS DA SILVA (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 neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 20/09/2018, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000955-04.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARCISIO DOS SANTOS BELEM (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 neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data:20/09/2018, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1028112-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON MARIANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/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: 

20/09/2018, Hora: 09:20, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: Vistos, etc. 

Recebe-se a emenda à inicial. Promova a secretaria a exclusão do polo 

passivo no sistema PJe do Governador do Estado de Mato Grosso o qual 

não foi arrolado na petição inicial. 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.OBSERVAÇÃO: O 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: 1000956-86.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVIO JOSE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (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 neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 20/09/2018, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000957-71.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZENEIDE JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 20/09/2018, Hora: 09:40, 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000958-56.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELIANA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (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 neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 20/09/2018, Hora: 09:50, 

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.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000959-41.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DIAS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 20/09/2018, Hora: 10:00, 

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.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001610-73.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO HENRIQUE DA COSTA PIMENTEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO HENRIQUE DA COSTA PIMENTEL OAB - MT25137/O-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 DESPACHO Numero do Processo: 

1001610-73.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: LEONARDO HENRIQUE DA 

COSTA PIMENTEL EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para emendar a petição inicial juntando aos autos 

documentos pessoais e comprovante de endereço, no prazo de 15 

(quinze) dias. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000961-11.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (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 neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 20/09/2018, Hora:10:20, 

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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003596-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I MIRANDA OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO CALISTRO FERNANDES OAB - MT0014880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

20/09/2018, 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: Vistos, etc. 

Defere-se o pedido de ID. 13813984, devendo a secretaria realizar a 

redesignação da audiência de conciliação. Intime-se as partes. 

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: 1000962-93.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADOLFO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 20/09/2018, Hora:10:40, 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012256-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CDT TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAISSA MAFFESSONI OAB - MT0018436A-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: 

20/09/2018, Hora: 10:30, 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, INDEFERE-SE o pedido de liminar. 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 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: 1016307-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACCA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

LION IND E COM DE GELO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO AMORIM MOLINA OAB - MT21636/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: 

20/09/2018, Hora: 10:50, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: "... Ante o 

exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela provisória de urgência. 

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. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, 
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Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000977-62.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILON MORAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 20/09/2018, Hora: 11:10, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000976-77.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERICO DADINO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 20/09/2018, Hora: 11:20, 

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: 1001202-53.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELTON MARQUES COSTA (REQUERENTE)

ANTONIO WASHINGTON PEREIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - 651.163.301-25 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDSON GONZAGA VIANA DA SILVA (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (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: 

1001202-53.2016.8.11.0001 REQUERENTE: WELTON MARQUES COSTA, 

ANTONIO WASHINGTON PEREIRA DE ANDRADE REPRESENTANTE: 

MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA REQUERIDO: CLEIDSON GONZAGA 

VIANA DA SILVA, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Vistos, etc. 

Intime-se os requerentes para justificarem a ausência na sessão de 

conciliação, bem como para fornecerem novo endereço do requerido 

Cleidson, no prazo de 30 dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001012-22.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEDARE ANESTESIOLOGIA LTDA (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: 

1001012-22.2018.8.11.0001 REQUERENTE: SEDARE ANESTESIOLOGIA 

LTDA 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. Intime-se a parte autora para 

juntar cópia da nota fiscal n.º 9022 expedida por Maria José Vieira Silicon , 

relativa à mercadoria que originou a ação fiscal combatida, no prazo de 15 

dias. Após conclusos com prioridade para o exame da tutela de urgência. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0503351-50.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

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: 

0503351-50.2014.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA CONCEICAO DE 

SIQUEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Prestadas informações no mandado de segurança. Aguarde-se em 

secretaria a decisão da Egrégia Turma Recursal. Após a juntada do 

acórdão, conclusos. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0503270-04.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA ANTONIA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

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: 

0503270-04.2014.8.11.0001 REQUERENTE: LUIZA ANTONIA RIBEIRO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Prestadas 

informações no mandado de segurança. Aguarde-se em secretaria a 

decisão da Egrégia Turma Recursal. Após a juntada do acórdão, 

conclusos. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0501337-93.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARET GRIGGI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0501337-93.2014.8.11.0001 REQUERENTE: MARGARET GRIGGI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Prestadas 

informações no mandado de segurança. Aguarde-se em secretaria a 

decisão da Egrégia Turma Recursal. Após a juntada do acórdão, 

conclusos. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000978-47.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ZANESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (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 neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data:20/09/2018, Hora: 11:40, 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013647-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE GONCALVES BELARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER DE LIMA SANTOS OAB - MT10669/O-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: 

20/09/2018, Hora: 11:30, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: Vistos, etc. 

Recebe-se a emenda à inicial. Exclua do sistema PJe (polo passivo) a 

CUIABÁ-PREV. 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: 1000979-32.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIVAL PIRES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (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 neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data:20/09/2018, Hora: 12:00, 

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: 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)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

20/09/2018, Hora: 11:50, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: ".... Ante o 

exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela provisória. Designe-se audiência 

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 Albuquerque e Silva, Juíza de Direito. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504918-82.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE SOUZA LANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0504918-82.2015.8.11.0001 REQUERENTE: EDUARDO HENRIQUE SOUZA 

LANA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Certificado o 

transito em julgado (id 5011655), não há fundamento para dilação de prazo 

processual. Arquive-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504473-64.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE APARECIDO AGOSTINHO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (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: 

0504473-64.2015.8.11.0001 REQUERENTE: JOSE SANTANA DA SILVA 

REQUERIDO: JORGE APARECIDO AGOSTINHO, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO Vistos, etc. Compulsando os autos verifica-se 

irregularidade na determinação de citação por edital, sem o prévio 

esgotamento das demais modalidades, Ante o exposto, determina-se a 

renovação do ato de citação no endereço constante do INFOJUD (tela 

anexa). Designe-se audiência de conciliação e cite-se, com as 

advertências legais. Expeça-se o necessário. Intime-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501937-17.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OTTONI CEZAR CASTRO SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0501937-17.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: OTTONI CEZAR CASTRO 

SOARES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Reitere-se a intimação da parte autora para apresentar a Certidão de 

Crédito original a fim de que seja possível a expedição do Ofício 

Requisitório correspondente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002374-30.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA BARON EHRHARDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002374-30.2016.8.11.0001 REQUERENTE: SILVANIA BARON EHRHARDT 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de reclamação em fase de cumprimento de sentença relativa à 

condenação em honorários advocatícios e sucumbenciais. A fazenda 

pública requer a suspensão do processo e a renovação da intimação para 

aferir eventual modificação que autorize a cobrança. Não foram 

apresentados cálculos. Defere-se o pedido de suspensão pelo período de 

1 ano. Decorrido o lapso, intime-se a Fazenda Pública para, querendo, 

promover a execução com apresentação de cálculo, no prazo de 15 dias. 

Nada sendo requerido no prazo acima mencionado, arquive-se. Intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504621-12.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODILCE PILONETO MANGOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-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: 

0504621-12.2014.8.11.0001 REQUERENTE: ODILCE PILONETO MANGOLIN 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Prestadas 

informações no mandado de segurança. Aguarde-se em secretaria a 

decisão da Egrégia Turma Recursal. Após a juntada do acórdão, 

conclusos. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0502170-14.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TIRONY SANTANA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

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: 

0502170-14.2014.8.11.0001 REQUERENTE: TIRONY SANTANA 

GONCALVES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Prestadas informações no mandado de segurança. Aguarde-se em 

secretaria a decisão da Egrégia Turma Recursal. Após a juntada do 

acórdão, conclusos. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0502192-72.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANTINA MASSOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

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: 

0502192-72.2014.8.11.0001 REQUERENTE: CONSTANTINA MASSOLI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Prestadas 

informações no mandado de segurança. Aguarde-se em secretaria a 

decisão da Egrégia Turma Recursal. Após a juntada do acórdão, 

conclusos. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0502288-87.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA MARQUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

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: 

0502288-87.2014.8.11.0001 REQUERENTE: CARMELITA MARQUES 

FERREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Prestadas informações no mandado de segurança. Aguarde-se em 

secretaria a decisão da Egrégia Turma Recursal. Após a juntada do 

acórdão, conclusos. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505387-31.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLAU JORGE BUDIB (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELISSA FRANCO GODOY DA SILVEIRA OAB - MT18552/O 

(ADVOGADO)

JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY OAB - MT6692/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.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.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501126-57.2014.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-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 DESPACHO Numero do Processo: 

0501126-57.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: CARLOS CESAR DE CAMPOS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Preenchidos os 

pressupostos legais, defere-se o pedido de destaque de honorários 

contratuais. Intime-se a parte exequente para apresentar certidão original 

no cartório, no prazo de 15 (quinze) dias, haja vista que é imprescindível 

sua apresentação em juízo para posterior recebimento do credito. 

Apresentada a referida certidão, processe-se de acordo com o 

Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no 

Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0500310-41.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

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: 

0500310-41.2015.8.11.0001 REQUERENTE: FABIANA ARAUJO SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Prestadas 

informações no mandado de segurança. Aguarde-se em secretaria a 

decisão da Egrégia Turma Recursal. Após a juntada do acórdão, 

conclusos. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501324-31.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TAIS GONCALVES MELADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGUES DE GODOI NETO OAB - RJ0160365A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0501324-31.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: TAIS GONCALVES MELADO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

execução de titulo extrajudicial. A parte exequente foi intimada para 

apresentar original do título de crédito em secretaria para permitir o 

prosseguimento da execução, mas quedou-se inerte. Intime-se, mais uma 

vez, a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar a certidão 

original, com selo de autenticidade, de modo a permitir a pratica dos atos 

necessários à expedição do Ofício Requisitório, sob pena de extinção. 

Apresentada a certidão, processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Decorrido o prazo sem manifestação, conclusos para 

extinção. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0501216-65.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DILCE CATARINA MATOS MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/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: 

0501216-65.2014.8.11.0001 REQUERENTE: DILCE CATARINA MATOS 

MEDEIROS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Prestadas informações no mandado de segurança. Aguarde-se em 

secretaria a decisão da Egrégia Turma Recursal. Após a juntada do 

acórdão, conclusos. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500605-83.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MARIO DE MORAIS SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500605-83.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: BENEDITO MARIO DE MORAIS 

SOUZA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Verifica-se que a Fazenda Pública juntou aos autos comprovante de 

quitação de requisição relativa à pessoa estranha ao presente feito. 

Nesse contexto, intime-se a o executado para comprovar doumentalmente 

o pagamento do requisitório relativo aos presentes autos, no prazo de 5 

dias. Com ou sem resposta, processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017, certificando quanto a atualização e expedição de requisição 

nos termos de aludida norma. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-27.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO REZENDE DE ANDRADE FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA CONTAR DE ANDRADE OAB - MT14383/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000225-27.2017.8.11.0001 REQUERENTE: MAURO REZENDE DE 

ANDRADE FILHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Faculta-se a manifestação das partes acerca dos 

documentos de id 11678018, no prazo de 15 dias. Após, conclusos para 

sentença. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504312-88.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALVINA BORGES SIQUEIRA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-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 DESPACHO Numero do Processo: 

0504312-88.2014.8.11.0001 REQUERENTE: ALVINA BORGES SIQUEIRA 

DO CARMO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Informações no mandado de segurança prestadas nesta data. 

Aguarde-se, em secretaria a decisão da Egrégia Turma Recursal. Após a 

juntada do acórdão, conclusos. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500213-46.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PHILIPE HENRIQUE ARAUJO DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Laryssa Carolina Araújo de França OAB - MT15585/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

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: 

0500213-46.2012.8.11.0001 REQUERENTE: PHILIPE HENRIQUE ARAUJO DE 

FRANCA REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito no prazo 

de 60 dias, observando que, como se trata de recolhimento de valores à 

autarquia federal, qualquer pedido deve vir instruído com a certidão 

comprovando ausência de cumprimento da sentença. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000626-26.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE MELO OAB - MT0003557S (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. Vistos, etc.Recebe-se a emenda a inicial. Trata-se de Ação de 

Execução por quantia certa oposta em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, que se amolda ao disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução 

nº 004/2014, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Cite-se a Fazenda Pública Estadual 

para, querendo, opor embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos do art. 910, caput, do CPC/2015. Opostos os embargos e 

certificada sua tempestividade, intime-se a parte exequente/embargada 

para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, conclusos para apreciação. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva, Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O 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: 1000980-17.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 25/09/2018 , Hora: 08:30, 

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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504578-75.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WEDER MARTINS DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-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: 

0504578-75.2014.8.11.0001 REQUERENTE: WEDER MARTINS DOS ANJOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Prestadas 

informações no mandado de segurança. Aguarde-se em secretaria a 

decisão da Egrégia Turma Recursal. Após a juntada do acórdão, 

conclusos. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0502362-44.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR SOARES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

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: 

0502362-44.2014.8.11.0001 REQUERENTE: NAIR SOARES DE ALMEIDA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Prestadas 

informações no mandado de segurança. Aguarde-se em secretaria a 

decisão da Egrégia Turma Recursal. Após a juntada do acórdão, 

conclusos. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0505967-95.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-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: 

0505967-95.2014.8.11.0001 REQUERENTE: JULIO MARQUES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Prestadas 

informações no mandado de segurança. Aguarde-se em secretaria a 

decisão da Egrégia Turma Recursal. Após a juntada do acórdão, 

conclusos. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000812-49.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE SANTANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS OAB - MT3.618 (ADVOGADO)
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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: 

1000812-49.2017.8.11.0001 REQUERENTE: SIMONE SANTANA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Defere-se 

o pedido de suspensão por 90 (noventa) dias, conforme requerido pela 

parte autora. Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 10 dias. Após, conclusos. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003016-66.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERNESTO BARBOSA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANILTON GOMES RODRIGUES OAB - MT0014443A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1003016-66.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE ERNESTO BARBOSA DE 

SOUZA EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO, REPRESENTADO 

PELA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO MATO GROSSO Vistos, 

etc. Verific-ase que há erro de cadastramento no polo passivo da ação. 

Promova a secretaria a retificação no cadastro PJe dos dados do réu 

ESTADO DE MATO GROSSO para propiciar a citação válida. Trata-se de 

execução de titulo extrajudicial, razão pela qual não há que se designar 

audiência de conciliação. Cancele-se referida audiência, acaso designada. 

Intime-se a parte autora para emendar a inicial para apresentar 

demonstrativo de cálculo em apartado do valor total da cobrança e 

comprovante de endereço, no prazo de 15 dias. Após, conclusos. Não 

apresentado o cálculo e o comprovante de endereço no prazo fixado, 

conclusos para a extinção. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0502969-23.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TEONILA LEITE GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/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: 

0502969-23.2015.8.11.0001 REQUERENTE: TEONILA LEITE GUIMARAES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para manifestar acerca do pagamento realizado pelo ESTADO DE 

MATO GROSSO e apresentar dados bancários para levantamento do 

álvara. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de 

agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0505840-60.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL DE SOUZA PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-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: 

0505840-60.2014.8.11.0001 REQUERENTE: JOEL DE SOUZA PASSOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Prestadas 

informações no mandado de segurança. Aguarde-se em secretaria a 

decisão da Egrégia Turma Recursal. Após a juntada do acórdão, 

conclusos. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0506107-32.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-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: 

0506107-32.2014.8.11.0001 REQUERENTE: ALEXANDRE DE ALMEIDA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Prestadas 

informações no mandado de segurança. Aguarde-se em secretaria a 

decisão da Egrégia Turma Recursal. Após a juntada do acórdão, 

conclusos. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0502315-70.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO BALIEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

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: 

0502315-70.2014.8.11.0001 REQUERENTE: CARLOS ROBERTO BALIEIRO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Prestadas 

informações no mandado de segurança. Aguarde-se em secretaria a 

decisão da Egrégia Turma Recursal. Após a juntada do acórdão, 

conclusos. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000981-02.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FIRMINO NEPOMUCENO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 25/09/2018, 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501644-47.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO DIVINO PEREIRA DE JESUS (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para, caso queira, IMPUGNAR a contestação, no prazo 

legal. 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000983-69.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 25/09/2018, 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 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: 0504794-36.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIENDER RODRIGUES MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(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: 

0504794-36.2014.8.11.0001 REQUERENTE: JULIENDER RODRIGUES 

MARQUES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

Vistos, etc. Intime-se a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias. Nada sendo requerido no prazo acima, 

arquive-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-95.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIRTES CECILIA SCHUTZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000214-95.2017.8.11.0001 REQUERENTE: MIRTES CECILIA SCHUTZ 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Deixa-se de 

receber o recurso inominado interposto ante a deserção pela falta de 

recolhimento do preparo. Certifique-se o trânsito em julgado. Arquive-se. 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504272-72.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON OTONI BOTELHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ANJOS (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: 

0504272-72.2015.8.11.0001 REQUERENTE: EDILSON OTONI BOTELHO 

REQUERIDO: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ANJOS, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Intime-se a parte Exequente para se manifesar, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito, observando que a sentença 

determinou a manutenção dos débitos sob sua responsabilidade até a 

propositura da ação, de modo que para requerer providência relativa à 

obrigação de fazer - transferência em desfavor de Carlos Alberto dos 

Santos Anjos - deverá comprar a quitação de eventual dívida. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504179-12.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAIMUNDO DA SILVA PEREIRA (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 DESPACHO Numero do Processo: 

0504179-12.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE RAIMUNDO DA SILVA 

PEREIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O 

recurso inominado foi recebido por meio do despacho de id 10814231, em 

cumprimento a ordem liminar deferida no mandado de segurança. 

Aguarde-se em secretaria a juntada do acordão relativo ao RI. Intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001953-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO BRAGA (REQUERENTE)

ELIENE DOS SANTOS BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVIA COMAR DA SILVA OAB - MT0007650A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001953-17.2016.8.11.0041 REQUERENTE: RAMAO BRAGA, ELIENE DOS 

SANTOS BRAGA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A 

ação versa sobre a cobrança de diferença salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV . Considerando o grande volume de 

feitos envolvendo a mesma questão de competência, este juízo 

apresentou ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso o Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR protocolo TJMT n.º 

0085560-68.2016.811.0000 de 16/06/2016, objetivando pacificar a 

questão, com precedente vinculante. A Seção de Direito Público proferiu 

decisão no dia 20/07/2017 admitindo o conflito e determinando a 

suspensão de todos os feitos relativos a matéria, senão vejamos: E M E N 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029211/7/2018 Página 332 de 580



T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE 

DAMANDAS REPETITIVAS-IRDR – AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA 

DE URV – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM OU DO JUIZADO ESPECIAL 

DA FAZENDA PÚBLICA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – ART. 976 DO CPC 

– REPETIÇÃO DE DEMANDAS COM A MESMA CONTROVÉRSIA DE DIREITO 

E RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA – 

INCIDENTE ACOLHIDO – SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES ATÉ 

O JULGAMENTO DO INCIDENTE – INTELIGÊNCIA DO ART.982, I do CPC. O 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas-IRDR tem por função dar 

ensejo à uniformidade das decisões judiciais. Em outras palavras, é uma 

técnica de julgamento que visa à prolação de uma decisão pelo Tribunal 

sobre uma questão de direito que terá caráter vinculante, para todos os 

órgãos do judiciário e para todas as ações em curso, bem como as que 

vierem a ser ajuizadas. Presentes os pressupostos do art. 976 do CPC, 

quais sejam a efetiva repetição de processos que contenham a mesma 

controvérsia de direito e a existência de risco de ofensa aos princípios da 

isonomia e da segurança jurídica, deve-se admitir o processamento do 

incidente. Acolhido o IRDR e fixadas a teses a serem debatidas devem ser 

suspensos as demandas que versem sobre o tema (CPC, 982, I). (g.n.) 

(TJMT - Numeração Única: 0085560-68.2016.8.11.0000 Protocolo: 85560 

Ano: 2016 Classe: PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO - OUTROS 

PROCEDIMENTOS INCIDENTES - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE 

DEMANDAS REPETITIVAS - Câmara: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO Relator: 

DES. MÁRCIO VIDAL) Na certidão de julgamento consta que: À 

UNANIMIDADE, ADMITIU O PROCESSAMENTO DO PRESENTE IRDR, BEM 

COMO A SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES ATÉ O 

JULGAMENTO FINAL DESTE INCIDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO 

RELATOR. Desse modo, considerando a decisão de Segunda Instância 

determinando a suspensão dos feitos que versem sobre a matéria 

discutida neste autos, aguarde-se em secretaria até posterior 

determinação do Egrégio TJMT. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018748-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE JEAN GABRIEL LEMOS AYRES (REQUERENTE)

JEAN GABRIEL LEMOS AYRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANA CHRISTINA EUBANK GOMES OAB - MT0005495A (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: 

1018748-64.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JEAN GABRIEL LEMOS 

AYRES, ESPÓLIO DE JEAN GABRIEL LEMOS AYRES REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os autos, vê-se 

que o processo foi extinto parcialmente em relação ao pedido de 

declaração de inexigibilidade de débitos inscritos em dívida ativa. 

Remanesce a ação declaratória cujo pedido de tutela provisória foi 

indeferido (decisão retro). Intime-se a parte autora para se manifestar 

quanto ao interesse no prosseguimento, no prazo de 15 dias. Nada sendo 

requerido no mencionado prazo, conclusos para extinção. Reafirmado o 

interesse, designe-se sessão de conciliação e cite-se com as 

advertências legais. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0500296-62.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARTHA FILOMENA HADAD SIMIONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668 (ADVOGADO)

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

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: 

0500296-62.2012.8.11.0001 REQUERENTE: MARTHA FILOMENA HADAD 

SIMIONI REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Extrai-se do 

acórdão que a Turma Recursal reformou a sentença que havia concluído 

pela extinção em razão da incompetência pela complexidade de causa, 

aplicou a teoria da causa madura e examinou o mérito julgando 

improcedente o pedido. Vejamos o dispositivo do voto: "Ante ao exposto, e 

por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

inicial." O acórdão transitou em julgado. Arquive-se. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001494-38.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DOS SANTOS VIANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA OAB - MT20519/O (ADVOGADO)

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001494-38.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: ELIAS DOS SANTOS VIANA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para se manifestar sobre a petição e documentos de id 11763298, 

no prazo de 15 dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504142-19.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DA SILVA SCHMITZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0504142-19.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: MILTON DA SILVA SCHMITZ 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

processo em fase de cumprimento de sentença na qual o executado, após 

a decisão homologatória, postulou excesso da execução aduzindo que “A 

diferença decorre do fato de que a Autora usou, como termo inicial dos 

juros, a data de 13/03/2015, DATA ESSA TOTALMENTE ESTRANHA AO 

AUTOS, uma vez que o TRÂNSITO EM JULGADO OCORREU EM 

AGOSTO/2016, SENDO QUE A PARTIR DAÍ É QUE CONTAM OS JUROS 

MORATÓRIOS.”. Compulsando os autos, verifica-se que o executado foi 

intimado para se manifestar sobre os cálculos e quedou-se inerte, 

conforme atesta a certidão de ID 9887653, razão pela qual sobreveio a 

homologação. Assim, ainda que se admita o cabimento da exceção de 

pré-executividade, esta não pode revolver matéria própria dos 

embargos[1] não apresentados oportunamente. A propósito: Ementa: 

Agravo de instrumento. Execução de honorários de advogado. 

Substituição processual do polo ativo. Possibilidade. Parte vencedora e 

advogado que possuem legitimidade concorrente para a execução dos 

honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. Impossibilidade de 

análise da tese de excesso de execução arguida em sede de exceção de 

pré-executividade. Matéria que demanda dilação probatória. Tese que 

deveria ser discutida em sede de embargos à execução. Recurso 

i m p r o v i d o .  T J - S P  -  2 2 0 7 4 5 2 5 3 2 0 1 7 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2207452-53.2017.8.26.0000 (TJ-SP) -Data de publicação: 08/11/2017. 

Ante o exposto, indefere-se o pedido de alteração do valor homologado. 

Processe-se de acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intimem-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Ementa: 

APELAÇÃO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEIÇÃO NATUREZA 
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ERRO GROSSEIRO NÃO CONHECIMENTO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 

MATÉRIA PRÓPRIA DE EMBARGOS APELAÇÃO DEFICIENTEMENTE 

INSTRUÍDA. - Exceção de pré-executividade rejeição que tem natureza de 

decisão interlocutória (art. 162 , § 2º , do CPC ), inviável a impugnação por 

meio de apelação decisão recorrível por meio de agravo de instrumento 

(art. 513 , do CPC ), fungibilidade repelida em face do erro grosseiro 

precedentes; - Descabida a discussão, por meio de objeção de 

pré-executividade, de matéria própria de embargos à execução excesso 

de execução arguido pela via inadequada, porque a finalidade da exceção 

de pré-executividade é tão somente combater matérias suscetíveis de 

conhecimento de ofício pelo magistrado, não sendo possível discutir 

matéria que exija dilação probatória; - Incumbe ao apelante instruir o 

recurso de apelação com cópias essenciais para análise do mérito do 

recurso natureza autônoma da apelação; RECURSO NÃO CONHECIDO.( 

T J S P  -  A p e l a ç ã o  A P L  9 2 8 6 7 9 1 5 4 2 0 0 8 8 2 6 0 0 0 0  S P 

9286791-54.2008.8.26.0000 (TJ-SP) Data de publicação: 07/01/2014)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001040-58.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAPELARIA DUNORTE LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA OAB - MT14506/O-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 DESPACHO Numero do Processo: 

1001040-58.2016.8.11.0001 REQUERENTE: PAPELARIA DUNORTE LTDA - 

EPP REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. A parte 

autora reclama a devolução do prazo recursal pela Turma Recursal. 

Vê-se, portanto, que a reclamação do Município de Cuiabá refere-se ao 

ato praticado na Turma Recursal Única, de modo que este juízo de primeiro 

grau não possui competência para decidir sobre esse pedido, pois 

somente a instancia revisora pode analisar a nulidade arguida. Ante o 

exposto, ante o teor da petição de id 12921502, restituam-se os autos à 

Turma Recursal Única. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503294-32.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

João Batista Nogueira Junior (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONIA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT11415/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT0013100A-O (ADVOGADO)

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: 

0503294-32.2014.8.11.0001 REQUERENTE: JOÃO BATISTA NOGUEIRA 

JUNIOR REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, FUNCAB-FUNDACAO 

PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT Vistos, etc. Intime-se a 

parte autora para se manifestar sobre o cumprimento da sentença, no 

prazo de 15 dias. Nada sendo requerido no mencionado prazo, 

arquive-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000982-84.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ PAULA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 25/09/2018, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000984-54.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LUIZ DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 25/09/2018, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000987-09.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 25/09/2018, 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001059-93.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH FERREIRA COELHO (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 DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 18/09/2018, Hora: 09:50, 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001066-85.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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LENIELCO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data:25/09/2018, Hora: 09:40, 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001124-88.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSITA ALVES (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 DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data:25/09/2018, Hora: 10:10, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001130-95.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DOS REIS MOREIRA (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 DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 25/09/2018, Hora: 10:20, 

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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001142-12.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 25/09/2018, Hora: 10:40, 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001220-06.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER SIMOES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TAUIL ADOLFO OAB - MT0008208A-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 neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 25/09/2018 , Hora: 10:50, 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001464-32.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILIO CAMPOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 25/09/2018, 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002636-43.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

K E C PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT0022161A (ADVOGADO)

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Número do Processo: 

1002636-43.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: K E C PRESTADORA DE 

SERVICOS LTDA - ME EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL cujo 

escopo é obter anulação de todos débitos fiscais, já inscritos em dívida 

ativa, relativos ao imóvel adquirido por meio da carta de arrematação nº 

18, de 06/05/2011, expedida nos autos do processo 

01767.1999.002.23.00-7. O art. 43 do CPC estabelece que: Art. 43. 

Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da 

petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de 

direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário 

ou alterarem a competência absoluta. (g.n.) A competência em razão da 

matéria é de natureza absoluta. No caso foi estabelecido pelo TJMT vara 

privativa para as ações relativas a discussão dos débitos inscritos em 

dívida ativa, de modo que nesse caso em que pese o valor atribuído à 

causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos fica superada em 

razão da inscrição do débito em dívida ativa o que atrai outro juízo 

competente em razão da matéria. A Resolução n° 023/2013/TP autorizou a 

instalação de uma Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de 

Cuiabá, atribuindo ao referido Juízo, nos termos de seu art. 2°, a 

competência para “processar e julgar, exclusivamente, os executivos 
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fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os 

incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a 

débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. A instalação da referida 

vara ocorreu no dia 12/12/2014, conforme fixado no art. 1° do Provimento 

n° 31/2014-CM, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico do mesmo 

dia. Neste sentido, em se tratando de demanda própria a discussão de 

matéria relativa à desconstituição de crédito descrito em certidão de dívida 

ativa e/ou seus efeitos, firmou-se a competência da Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá. A respeito do tema, o Egrégio 

Tribunal de Justiça possui os seguintes precedentes: CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO 

DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA — 

COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL — 

RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013, TJ/MT. Nos termos da 

Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de Execução Fiscal da 

Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, exclusivamente, os 

executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e 

os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a 

débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. Comprovado que o débito 

está inserido em dívida ativa, a competência é da referida Vara. Conflito 

julgado improcedente.” (CC 37907/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016) g.n. 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MEDIDA CAUTELAR DE 

CAUÇÃO PARA FINS DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM 

EFEITOS DE NEGATIVA – JUÍZO COMPETENTE PARA APRECIAÇÃO DA 

EXECUÇÃO FISCAL – ART. 800 DO CPC/1973 – COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

SUSCITANTE – CONFLITO IMPROCEDENTE. A ação cautelar de caução, 

que visa obtenção da certidão prevista do art. 206 do CTN, deve ser 

processada no Juízo competente para a apreciação da execução fiscal, 

uma vez que guardam relação de acessoriedade. (CC 25681/2016, DES. 

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 

23/03/2017).g.n. CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA 

DE ANULAÇÃO DE PROTESTO DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO 

INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 

2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. 

Comprovado que o débito está inserido em dívida ativa, a competência é 

da referida Vara. Conflito julgado improcedente. (CC 37907/2016, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 

23/09/2016).g.n. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO 

DE PROTESTO – PROTESTO EXTRAJUDICIAL – AUTO DE INFRAÇÃO – 

CDA – DECLARADA A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚLBICA PARA PROCESSAR E JULGAR 

AÇÃO – PROCESSO EXTINTO – LEI Nº 12.153 DE 22 DE DEZEMBRO DE 

2009 – VEDA A TRAMITAÇÃO DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL NO 

JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE 

TRAMITAÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR NO JUIZADO DA FAZENDA 

PÚBLICA–SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE TRAMITAÇÃO DE AÇÃO 

CAUTELAR NO JUIZADO ESPECIAL DE MATO GROSSO – COMPETÊNCIA 

DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA TRAMITAÇÃO DOS AUTOS 

ANTE A CONEXÃO ENTRE A AÇÃO ORDINÁRIA E A EXECUÇÃO FISCAL. 

RECURSO PROVIDO. “A conexão (art. 103 do CPC) constitui uma regra de 

modificação da competência, fazendo com que as causas conexas sejam 

reunidas para obter julgamento conjunto, com o escopo de evitar decisões 

conflitantes.” (Processo – CC 126681 RJ 2013/0031432-1 – Relator(a) – 

Ministra Nancy Andrighi – Julgamento – 13/08/2014 – Órgão Julgador – S2 

– Segunda Seção – Publicação – Dje 19/08/2014).” (TJMT – QUARTA 

CÂMARA CÍVEL – APELAÇÃO Nº 117312/2014 – CLASSE CNJ – 198 

COMARCA CAPITAL - Número do Protocolo: 117312/2014 – Data de 

Julgamento:28-07-2015). Do teor da jurisprudência supra colacionada, 

extrai-se que este juízo não possui competência para julgar as ações 

relativas a débitos fiscais inseridos em dívida ativa. Como visto, o Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso reconheceu que o Juizado Especial 

da Fazenda Pública não é a vara competente para conhecer da presente 

ação, de acordo com a Resolução n° 023/2013/TP, sendo a competência 

da Vara Especializada de Execução Fiscal. Nesse contexto, verificada a 

incompetência de natureza absoluta, matéria cognoscível de ofício (art. 

64,§ 1º, CPC), impõe-se sua declaração. Ante o exposto, reconhece-se e 

declara-se, de ofício, a incompetência absoluta deste juízo em razão da 

matéria e determina-se a remessa do presente feito para a Vara 

Especializada de Execução Fiscal com as anotações de praxe. 

Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000881-81.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX LUIS DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRYONE MARANA CARDOSO OAB - MT22772/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

ANTONIELLY L. NOGUEIRA EIRELI - ME (REQUERIDO)

MARLO PEREIRA LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT0015391A-O (ADVOGADO)

JOSE DE ARIMATEIA TORRES SILVA OAB - MA13729 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Número do Processo: 

1000881-81.2017.8.11.0001 REQUERENTE: ALEX LUIS DIAS DA SILVA 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, ANTONIELLY L. NOGUEIRA EIRELI - ME, MARLO PEREIRA 

LIMA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE RENÚNCIA DE PROPRIEDADE MÓVEL, COM 

DECLARAÇÃO DE INDÉBITO DO IMPOSTO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO 

AUTOMOTOR – IPVA, CUMULADA COM A INEXIGIBILIDADE DE 

PAGAMENTO E APLICAÇÃO DE SANÇÕES INERENTES A INFRAÇÕES DE 

TRÂNSITO cujo escopo é a inexigibilidade dos débitos tributários relativos 

ao veículo GM CORSA SEDAN, PLACA NJD2529, RENAVAM 935240861, 

CHASSI 9BGXM19808B151293, posteriores à data da alienação 

25/02/2013, excluindo o nome do requerente do Cadin e da Dívida Ativa. O 

art. 43 do CPC estabelece que: Art. 43. Determina-se a competência no 

momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo 

irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas 

posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a 

competência absoluta. (g.n.) A competência em razão da matéria é de 

natureza absoluta. No caso foi estabelecido pelo TJMT vara privativa para 

as ações relativas a discussão dos débitos inscritos em dívida ativa, de 

modo que nesse caso em que pese o valor atribuído à causa ser inferior a 

60 (sessenta) salários mínimos fica superada em razão da inscrição do 

débito em dívida ativa o que atrai outro juízo competente em razão da 

matéria. A Resolução n° 023/2013/TP autorizou a instalação de uma Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, atribuindo ao 

referido Juízo, nos termos de seu art. 2°, a competência para “processar e 

julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e 

Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com 

exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida 

ativa”. A instalação da referida vara ocorreu no dia 12/12/2014, conforme 

fixado no art. 1° do Provimento n° 31/2014-CM, disponibilizado no Diário da 

Justiça Eletrônico do mesmo dia. Neste sentido, em se tratando de 

demanda própria a discussão de matéria relativa à desconstituição de 

crédito descrito em certidão de dívida ativa e/ou seus efeitos, firmou-se a 

competência da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de 

Cuiabá. A respeito do tema, o Egrégio Tribunal de Justiça possui os 

seguintes precedentes: CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO 

CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO DE DÉBITO FISCAL 

PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA 

VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 

21 DE NOVEMBRO DE 2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 

de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à 

Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: 

“Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda 
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Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles 

decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não 

inseridos em dívida ativa”. Comprovado que o débito está inserido em 

dívida ativa, a competência é da referida Vara. Conflito julgado 

improcedente.” (CC 37907/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA 

DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016) g.n. CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MEDIDA CAUTELAR DE CAUÇÃO PARA 

FINS DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 

– JUÍZO COMPETENTE PARA APRECIAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – ART. 

800 DO CPC/1973 – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – CONFLITO 

IMPROCEDENTE. A ação cautelar de caução, que visa obtenção da 

certidão prevista do art. 206 do CTN, deve ser processada no Juízo 

competente para a apreciação da execução fiscal, uma vez que guardam 

relação de acessoriedade. (CC 25681/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017).g.n. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE 

PROTESTO DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM 

DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE 

EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 

2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. 

Comprovado que o débito está inserido em dívida ativa, a competência é 

da referida Vara. Conflito julgado improcedente. (CC 37907/2016, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 

23/09/2016).g.n. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO 

DE PROTESTO – PROTESTO EXTRAJUDICIAL – AUTO DE INFRAÇÃO – 

CDA – DECLARADA A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚLBICA PARA PROCESSAR E JULGAR 

AÇÃO – PROCESSO EXTINTO – LEI Nº 12.153 DE 22 DE DEZEMBRO DE 

2009 – VEDA A TRAMITAÇÃO DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL NO 

JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE 

TRAMITAÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR NO JUIZADO DA FAZENDA 

PÚBLICA–SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE TRAMITAÇÃO DE AÇÃO 

CAUTELAR NO JUIZADO ESPECIAL DE MATO GROSSO – COMPETÊNCIA 

DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA TRAMITAÇÃO DOS AUTOS 

ANTE A CONEXÃO ENTRE A AÇÃO ORDINÁRIA E A EXECUÇÃO FISCAL. 

RECURSO PROVIDO. “A conexão (art. 103 do CPC) constitui uma regra de 

modificação da competência, fazendo com que as causas conexas sejam 

reunidas para obter julgamento conjunto, com o escopo de evitar decisões 

conflitantes.” (Processo – CC 126681 RJ 2013/0031432-1 – Relator(a) – 

Ministra Nancy Andrighi – Julgamento – 13/08/2014 – Órgão Julgador – S2 

– Segunda Seção – Publicação – Dje 19/08/2014).” (TJMT – QUARTA 

CÂMARA CÍVEL – APELAÇÃO Nº 117312/2014 – CLASSE CNJ – 198 

COMARCA CAPITAL - Número do Protocolo: 117312/2014 – Data de 

Julgamento:28-07-2015). Do teor da jurisprudência supra colacionada, 

extrai-se que este juízo não possui competência para julgar as ações 

relativas a débitos fiscais inseridos em dívida ativa. Como visto, o Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso reconheceu que o Juizado Especial 

da Fazenda Pública não é a vara competente para conhecer da presente 

ação, de acordo com a Resolução n° 023/2013/TP, sendo a competência 

da Vara Especializada de Execução Fiscal. Nesse contexto, verificada a 

incompetência de natureza absoluta, matéria cognoscível de ofício (art. 

64,§ 1º, CPC), impõe-se sua declaração. Ante o exposto, reconhece-se e 

declara-se, de ofício, a incompetência absoluta deste juízo em razão da 

matéria e determina-se a remessa do presente feito para a Vara 

Especializada de Execução Fiscal com as anotações de praxe. 

Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000511-05.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO AMORIM DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO OAB - MT16362 (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 Número do Processo: 

1000511-05.2017.8.11.0001 REQUERENTE: NIVALDO AMORIM DA COSTA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

cujo escopo é declaração de nulidade do débito tributário de IPVA, no 

valor de R$ 3.445,66 (três mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e 

sessenta seis centavos), já inscrito em dívida ativa. O art. 43 do CPC 

estabelece que: Art. 43. Determina-se a competência no momento do 

registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as 

modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, 

salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência 

absoluta. (g.n.) A competência em razão da matéria é de natureza 

absoluta. No caso foi estabelecido pelo TJMT vara privativa para as ações 

relativas a discussão dos débitos inscritos em dívida ativa, de modo que 

nesse caso em que pese o valor atribuído à causa ser inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos fica superada em razão da inscrição do 

débito em dívida ativa o que atrai outro juízo competente em razão da 

matéria. A Resolução n° 023/2013/TP autorizou a instalação de uma Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, atribuindo ao 

referido Juízo, nos termos de seu art. 2°, a competência para “processar e 

julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e 

Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com 

exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida 

ativa”. A instalação da referida vara ocorreu no dia 12/12/2014, conforme 

fixado no art. 1° do Provimento n° 31/2014-CM, disponibilizado no Diário da 

Justiça Eletrônico do mesmo dia. Neste sentido, em se tratando de 

demanda própria a discussão de matéria relativa à desconstituição de 

crédito descrito em certidão de dívida ativa e/ou seus efeitos, firmou-se a 

competência da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de 

Cuiabá. A respeito do tema, o Egrégio Tribunal de Justiça possui os 

seguintes precedentes: CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO 

CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO DE DÉBITO FISCAL 

PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA 

VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 

21 DE NOVEMBRO DE 2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 

de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à 

Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: 

“Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda 

Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles 

decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não 

inseridos em dívida ativa”. Comprovado que o débito está inserido em 

dívida ativa, a competência é da referida Vara. Conflito julgado 

improcedente.” (CC 37907/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA 

DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016) g.n. CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MEDIDA CAUTELAR DE CAUÇÃO PARA 

FINS DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 

– JUÍZO COMPETENTE PARA APRECIAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – ART. 

800 DO CPC/1973 – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – CONFLITO 

IMPROCEDENTE. A ação cautelar de caução, que visa obtenção da 

certidão prevista do art. 206 do CTN, deve ser processada no Juízo 

competente para a apreciação da execução fiscal, uma vez que guardam 

relação de acessoriedade. (CC 25681/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017).g.n. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE 

PROTESTO DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM 

DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE 

EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 

2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. 

Comprovado que o débito está inserido em dívida ativa, a competência é 

da referida Vara. Conflito julgado improcedente. (CC 37907/2016, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 
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DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 

23/09/2016).g.n. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO 

DE PROTESTO – PROTESTO EXTRAJUDICIAL – AUTO DE INFRAÇÃO – 

CDA – DECLARADA A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚLBICA PARA PROCESSAR E JULGAR 

AÇÃO – PROCESSO EXTINTO – LEI Nº 12.153 DE 22 DE DEZEMBRO DE 

2009 – VEDA A TRAMITAÇÃO DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL NO 

JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE 

TRAMITAÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR NO JUIZADO DA FAZENDA 

PÚBLICA–SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE TRAMITAÇÃO DE AÇÃO 

CAUTELAR NO JUIZADO ESPECIAL DE MATO GROSSO – COMPETÊNCIA 

DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA TRAMITAÇÃO DOS AUTOS 

ANTE A CONEXÃO ENTRE A AÇÃO ORDINÁRIA E A EXECUÇÃO FISCAL. 

RECURSO PROVIDO. “A conexão (art. 103 do CPC) constitui uma regra de 

modificação da competência, fazendo com que as causas conexas sejam 

reunidas para obter julgamento conjunto, com o escopo de evitar decisões 

conflitantes.” (Processo – CC 126681 RJ 2013/0031432-1 – Relator(a) – 

Ministra Nancy Andrighi – Julgamento – 13/08/2014 – Órgão Julgador – S2 

– Segunda Seção – Publicação – Dje 19/08/2014).” (TJMT – QUARTA 

CÂMARA CÍVEL – APELAÇÃO Nº 117312/2014 – CLASSE CNJ – 198 

COMARCA CAPITAL - Número do Protocolo: 117312/2014 – Data de 

Julgamento:28-07-2015). Do teor da jurisprudência supra colacionada, 

extrai-se que este juízo não possui competência para julgar as ações 

relativas a débitos fiscais inseridos em dívida ativa. Como visto, o Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso reconheceu que o Juizado Especial 

da Fazenda Pública não é a vara competente para conhecer da presente 

ação, de acordo com a Resolução n° 023/2013/TP, sendo a competência 

da Vara Especializada de Execução Fiscal. Nesse contexto, verificada a 

incompetência de natureza absoluta, matéria cognoscível de ofício (art. 

64,§ 1º, CPC), impõe-se sua declaração. Ante o exposto, reconhece-se e 

declara-se, de ofício, a incompetência absoluta deste juízo em razão da 

matéria e determina-se a remessa do presente feito para a Vara 

Especializada de Execução Fiscal com as anotações de praxe. 

Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002824-36.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Número do Processo: 

1002824-36.2017.8.11.0001 REQUERENTE: REINALDO DE MORAIS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ C COBRANÇA, COM 

PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE” proposta por REINALDO 

DE MORAIS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando, 

enquanto servidor público estabilizado, a declaração do direito à 

progressão vertical (classe) e horizontal (nível) com todos os efeitos 

delas decorrentes, tais como pagamento das diferenças salariais. 

Tratando-se de reenquadramento funcional com cobrança de passivos a 

pretensão demanda liquidação de sentença, notadamente no caso em que 

pretende o autor o recebimento das parcelas supostamente vencidas, 

intercorrentes e vincendas no curso da demanda. Nesse caso, consoante 

diversas decisões do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e Turma 

Recursal Única, o processo deve tramitar na vara fazendária, posto que 

não se sabe ao certo sequer o proveito econômico da demanda, de modo 

a fixar, taxativamente, que ao final o valor se inserirá no patamar de até 60 

salários mínimos, que é o limite de competência deste juízo quanto ao valor 

da causa. Há vedação a prolação de sentença ilíquida nos juizados 

especiais, de maneira que a ação não se mostra apropriada à tramitação 

da ação neste Juizado. Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA — PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DO TEMPO DE 

SERVIÇO EXERCIDO NA TELEMAT S.A. PARA FINS DE PROGRESSÃO DE 

CARREIRA — RELAÇÃO ENTRE SERVIDOR E O ESTADO — VALOR DA 

CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — 

IRRELEVÂNCIA — COMPLEXIDADE DA CAUSA — CONSTATAÇÃO — 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — JUÍZO 

DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA — COMPETÊNCIA. Nas 

causas em que se discute relação entre servidor e o Estado, o Juizado 

Especial da Fazenda Pública é incompetente para processar e julgar a 

demanda, independentemente do valor atribuído à causa, pois, a 

competência, em todos os casos, é do Juízo da Vara Especializada da 

Fazenda Pública. Conflito julgado procedente. (Conflito de Competência nº 

1004234-35.2017.8.11.0000, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO; TJMT, Julg. 24/11/2017 – Rel . Des. Luiz 

Carlos da Costa). G.n. AÇÃO DE RECLAMAÇÃO - SENTENÇA ILÍQUIDA - 

VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 38, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LJE - 

SENTENÇA ANULADA. "Não se admite, em sede dos Juizados especiais, a 

prolação de sentença ilíquida."(RI 4289/2011, DR. JOÃO BOSCO SOARES 

DA SILVA, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 03/07/2012, Publicado 

no DJE 16/08/2012). Ante o exposto, RECONHECE-SE, de ofício, a 

incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e 

julgar a presente demanda e, de consequência, determina-se sua remessa 

para distribuição a uma das Varas da Fazenda Pública da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500995-82.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE ZIEGLER LEZAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Daniela Bertani OAB - MT0014501A (ADVOGADO)

DEIVIT JESUS MALAQUIAS OAB - MT19601/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO)

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: 

0500995-82.2014.8.11.0001 REQUERENTE: LILIANE ZIEGLER LEZAN 

REQUERIDO: EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA, CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que a 

obrigação imposta à requerida foi devidamente cumprida, conforme 

documentos que aportaram aos autos. Posto isto, satisfeita a obrigação, 

JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento nos 

artigos 924, II, do Código de Processo Civil. P. R. I. Arquive-se. Cuiabá, 10 

de julho de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505098-98.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISONE FERREIRA DUTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (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 Numero do Processo: 

0505098-98.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: ISONE FERREIRA DUTRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

petição da parte exequente informando que extraviou o título executivo 

que daria suporte à ação de execução de título extrajudicial após a 

homologação do valor do crédito. É cediço que a apresentação do título 

executivo extrajudicial apresenta-se como providência fundamental ao seu 

pagamento pela Fazenda Pública, notadamente porque a parte exequente 

apresenta somente a versão digitalizada do título executivo para propor a 

ação no processo eletrônico, de modo que o título original é recolhido e 

enviado para cancelamento pela Fazenda Pública no momento do seu 

efetivo pagamento. Não é possível na ação executiva determinar 
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providência relativa à obrigação de fazer para constituição do próprio título 

que se pretende executar. Ora, não há como aparelhar a execução de 

título extrajudicial ante a ausência do próprio título, por falta da 

comprovação dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, 

especialmente diante das características do título extrajudicial, quais sejam 

literalidade, formalismo, autonomia, abstração e circulabilidade. Ante o 

exposto, face ao superveniente extravio do título, DECLARA-SE A 

NULIDADE DA EXECUÇÃO com amparo nos artigos 803 e 783 do CPC, 

revoga-se a decisão de ID 1937566, declara-se sem efeito a certidão de ID 

4190597 e JULGA-SE EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

na forma do art. 485, IV, do CPC. Intime-se. Transitada em julgado, 

arquive-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000074-95.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES DIAS MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISANTO OAB - MT7345/O (ADVOGADO)

ERNANI ARLEY DA SILVA OAB - MT0011250A (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 Numero do Processo: 

1000074-95.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: EUCLIDES DIAS MARTINS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A fazenda pública 

comunicou nos autos que adotou as providências administrativas para 

assegurar o cumprimento da obrigação imposta. A parte autora peticionou 

requerendo que a PGE comprove o seu cumprimento, mas não afirma que 

a decisão deixou de ser cumprida, razão pela qual é de se ter como fato 

incontroverso que houve o cumprimento da obrigação de fazer, sendo 

suficiente ao desiderato a documentação carreada. Posto isto, satisfeita a 

obrigação, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o processo com 

fundamento nos artigos 924, II, do Código de Processo Civil. P.R.I. 

Arquive-se. Cuiabá, 10 de julho de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000415-53.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK PETRONIUS LIMA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANA LIMA CORREA OAB - MT17710/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000415-53.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ERICK PETRONIUS LIMA 

RIBEIRO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Extrai-se do termo de audiência (ID 13129372) 

que a parte autora ERICK PETRONIUS LIMA RIBEIRO não compareceu à 

sessão de conciliação. Em sede de Juizado Especial não se admite a 

representação da pessoa física por terceiros ou pelo próprio advogado, 

ainda que munidos de procuração. É cediço que no sistema dos Juizados 

Especiais o comparecimento pessoal da parte autora à audiência é 

obrigatório, a teor do que dispõe o art. 51 da Lei 9.099/95, de maneira que 

a penalidade para o seu descumprimento é a extinção da ação. O 

Enunciado 20 do FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que 

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”. O Enunciado 01 

da Fazenda Pública estabelece que “Aplicam-se aos Juizados Especiais 

da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados 

Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – Bonito/MS). Há, ainda, sanção pela 

contumácia, conforme o convencionado no Enunciado FONAJE 28 no 

sentido de que “Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.”. Nos 

Juizados Especiais, somente em hipóteses especialíssimas, quais sejam 

naquelas que a própria lei confere a possibilidade de dispensa da 

audiência é que o juiz poderá fazê-lo. Ante o exposto, face à ausência da 

parte autora ERICK PETRONIUS LIMA RIBEIRO à audiência de conciliação, 

JULGA-SE EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 

51, I, da Lei 9099/95 c/c 27 da Lei 12.153/2009 e condena-se a requerente 

ao pagamento das custas processuais, por aplicação do Enunciado 28 do 

FONAJE. Publicada no sistema PJe. Transitada em julgado, arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000511-39.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA QUEIROZ DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS OAB - MT0014146A-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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1000511-39.2016.8.11.0001 REQUERENTE: KARINA QUEIROZ DAS NEVES 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento de quantia no valor 

atualizado de R$ 13.754,79 (treze mil setecentos e cinquenta e quatro 

reais e setenta e nove centavos), segundo planilha de cálculo id. 

10642696. De acordo com o Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda 

Pública de Mato Grosso “A execução de título extrajudicial e judicial no 

Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, 

facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO 

NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” O 

Município manifestou pela concordância com os cálculos apresentados 

pela parte Requerente (Id. 11293611 e 11293610). Promova-se eventuais 

descontos tendo em vista a natureza da verba, o que deve ser observado 

pelo contador na elaboração dos cálculos. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor R$ 13.754,79 (treze mil setecentos e 

cinquenta e quatro reais e setenta e nove centavos). Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. Joselaine 

Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 06 de julho de 2018. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503695-94.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE CAMPOS RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT0018201A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0503695-94.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIA JOSE CAMPOS 

RODRIGUES EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Cuida-se de cumprimento de sentença objetivando o recebimento de 

quantia no valor atualizado de R$ 17.906,86 (dezessete mil novecentos e 

seis reais e oitenta seis centavos), segundo planilha de cálculo id. 

9846484. De acordo com o Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda 

Pública de Mato Grosso “A execução de título extrajudicial e judicial no 

Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, 
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facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO 

NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” O 

Município manifestou pela concordância com os cálculos apresentados 

pela parte Requerente (Id. 11385699). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor R$ 17.906,86 (dezessete mil novecentos e seis reais e 

oitenta seis centavos). No que tange ao pedido de destaque dos 

honorários contratuais, verifica-se a juntada do contrato de prestação de 

serviços no processo, desse modo, cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do 

STF, in verbis: "Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou 

destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba 

de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de 

precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial 

restrita aos créditos dessa natureza”. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MMª. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 09 de julho de 

2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 235, DE 09 DE JULHO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso;

 Considerando o pedido formulado pela Ilustríssima Senhor a Flávia Regina 

Souza Pereira, matrícula nº 14223, datado de 09.07.2018, resolve;

Artigo 1º - Revogar, a partir de 09 de julho de 201 8, a Portaria nº 

357-2013, datado de 28.11.2013, que designou a servidor a Flávia Regina 

Souza Pereira , matrícula 14223, portadora da Cédula de Identidade RG - 

15768740 SSP-MT, cadastrad a no CPF 016.366.251-77, do cargo de 

Assessora Técnica Jurídica, da 2ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 234, DE 09 DE JULHO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso;

 Considerando o pedido formulado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de 

Direito da 7ª Vara Cível, Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah, em 

substituição, por intermédio do Ofício nº 038-2018-Gab. datado de 

05.07.2018, resolve;

Artigo 1º - Nomear a Senhor a Cinthia Leite Leal, portadora da Cédula de 

Identidade RG - 1342206-5 SSP- MT, cadastrada no CPF 001.193.991-56, 

para exercer o cargo de Assessora de Gabinete I, a partir da data da 

assinatura do termo de posse e entrada em exercício, que deverá ser 

editado e assinado após a publicação desta.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Decisão

NÚMERO ÚNICO/CIA: 0705488-73.2018.8.11.0003

VISTO.

 Trata-se de pedido de concessão de licença-prêmio por assiduidade 

apresentado por Thais Muti de Oliveira, matrícula nº 14210, Analista 

Judiciário do Tribunal de Ju stiça de Mato Grosso, lotada na 4ª Vara Cível, 

designada Gestora Judiciário da Comarca de Rondonópolis, em relação ao 

quinquênio de 11.02.2013 a 11.02.2018.

 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 Thais Muti de Oliveira, matrícula nº 14210, 

Analista Judiciário do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, lota da nesta 

Comarca de Rondonópolis, em relação ao quinquênio de 11.02.2013 a 

11.02.2018 , condicionando o usufruto à conveniência do serviço.

 Expeça-se o necessário, em seguida, arquivem-se.

Rondonópolis/MT, 09 de ju lho de 2018..

Francisco Rogério Barros

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005041-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMILSON GOMES DE ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005041-12/2018 Ação: Monitória Autor: Banco Bradesco S/A. Ré: 

Emilson Gomes de Almeida. Vistos, etc. BANCO BRADESCO S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação 

Monitória” em desfavor de EMILSON GOMES DE ALMEIDA, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido citação, 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 
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conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 06 de julho de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1004338-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA POLETTO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FIGUEIREDO MARQUES OAB - MT0013772A (ADVOGADO)

WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS OAB - MT0015518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004338-81/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Andréa Cristina Poletto de Oliveira. Réu: SANEAR. Vistos, etc. 

CONCLUSÃO INDEVIDA. Cumpram-se corretamente os termos da decisão 

de (fls.42/43 – correspondência ID 13682058). Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 10 de julho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005189-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR PEREIRA BENITES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005189-23/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 

Financiamento S/A. Réu: Espólio Victor Pereira Benites. Vistos, etc. 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, pessoa jurídica de direito 

privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Busca e 

Apreensão” em desfavor de ESPÓLIO VICTOR PEREIRA BENITES, 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, bem como, regularize a representação 

processual (art.76, caput, §1º, I, CPC), 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, 10 de julho de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004685-85.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE BOFF (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA OAB - MT0006141A (ADVOGADO)

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) do embargante para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar sobre a impugnação de ID 6683740.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000005-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ALVES DOS SANTOS NETO (REQUERIDO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, comprovar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003148-54.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIX MOREIRA DA SILVA (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)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar sobre o laudo pericial de ID 9609005.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 762317 Nr: 14625-62.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIDE GONCALVES DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIANDERSON RAFAEL AREVALO FONTES, 

ELAINE REGINA AREVALO FONTES, ESPÓLIO DE PEDRO RAFAEL DIAS 

FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 (Trinta) DIAS

AUTOS N.º 14625-62.2014.811.0003 – Código 762317

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: ALAIDE GONCALVES DE SANTANA

PARTE RÉ: RONIANDERSON RAFAEL AREVALO FONTES e ELAINE 

REGINA AREVALO FONTES e ESPÓLIO DE PEDRO RAFAEL DIAS FONTES

CITANDO(A, S): Requerido(a): Espólio de Pedro Rafael Dias Fontes, 

brasileiro(a), Representante (requerido): Ronianderson Rafael Arevalo 

Fontes, Cpf: 90647831104, Rg: 1274056-0 SSP MT, brasileiro(a), natural 

de Rondonópolis-MT, solteiro(a).

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 21/11/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 70.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: A Requerente, por Contrato Particular de Compra e 

Venda, adquiriu dos Requeridos/herdeiros, em caráter irrevogável e 

irretratável, o imóvel localizado na Rua Carlos Pereira Barbosa, nº 04, 

Jardim Atlântico, na cidade de Rondonópolis – MT, este que faz parte 

integrante do monte hereditário do “de cujus”. Pelo estabelecido no 

contrato de compra e venda do imóvel, a Requerente pagou a importância 

de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), está totalmente adimplente com a 

obrigação contraída em relação aos Requeridos, pois já lhes pagou o que 

deveria ter pago e já está pagando as obrigações propter rem referentes 

ao imóvel, O primeiro proprietário do imóvel era o genitor dos Requeridos, 

PEDRO RAFAEL DIAS FONTES, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 

079.339.161-04. O imóvel adquirido dos Requeridos localiza-se na cidade 
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de Rondonópolis – MT, e é caracterizado como Lote nº 04 da Quadra nº 

14 do loteamento Jardim Atlântico, com área total de 200,00m², 

devidamente registrado sob nº 16.559. Os Requeridos não cumpriram com 

o artigo 1.796 do Código Civil, que determina a instauração de inventario 

do patrimônio hereditário, e até o presente momento os herdeiros não 

providenciaram a abertura de inventario judicial ou extrajudicial, 

tornando-os inadimplentes em sua obrigação.

DESPACHO: “Vistos, etc... Inicialmente, determino à serventia que 

certifique o decurso do prazo da citação da senhora Elaine Regina 

Arevalo Fontes. De outro ponto, analisando os termos do petitório de 

(fl.70), hei por bem em deferir o pedido e, via de consequência, determino 

a citação do réu – Espólio de Pedro Rafael Dias Fontes e de seu 

representante legal – Sr. Ronianderson Rafael Arevalo Fontes- por edital, 

com fulcro no artigo 256, inciso II e artigo 257, ambos do Código de 

Processo Civil. Prazo do edital é de (30) trinta dias. Transcorrido o prazo, 

o que deve ser certificado, dê-se vista à parte autora, para manifestação 

em (5) cinco dias, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

19 de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível".

Rondonópolis - MT, 9 de julho de 2018.

Juliana Martello do Amaral Paulista

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 401859 Nr: 15364-79.2007.811.0003

 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: MARCELO PELLEGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO SOLER DO AMARAL 

JUNIOR - OAB:12.465-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO DE GOES GUITTI - 

OAB:MT/10320 - B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8184-A

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

PROCEDENTE, a presente "Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório" 

proposta por MARCELO PELLEGI, com qualificação nos autos, em 

desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, com 

qualificação nos autos, para condená-la ao pagamento da importância de 

R$ 5.670,00 (cinco mil, seiscentos e setenta reais), 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. Autorizo o levantamento dos honorários do senhor perito, 

observando-se as normas pertinentes à espécie.Transitada em julgada e 

feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, 

arquive-se.Publique-se.Intimem-se. Cumpra-se.Roo-Mt., 09 de julho de 

2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 787637 Nr: 9273-89.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFINA PEREIRA DE SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE MAGALHÃES 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT17420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:OAB/MT8506A

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente "Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório" 

proposta por JOSEFINA PEREIRA DE SOUZA DOS SANTOS, com 

qualificação nos autos, em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, com qualificação nos autos, 

condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à 

causa, devendo ser observado o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código 

de Processo Civil. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o 

que deve ser certificado, arquive-se.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Roo-Mt., 09/julho/2018.-Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 452439 Nr: 7618-24.2011.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI GIONGO, O TELHAR AGROPECUARIA LTDA, 

HAURIET AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE COELHO ROSA, ARI CHAGAS VIEIRA, 

FRANCISCO ANTONIO MONTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT, GABRIEL SEIJO LEAL DE FIGUEIREDO - 

OAB:132.306/SP, JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO - OAB:14310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEIT DIOGO GOMES NEUMANN 

- OAB:14.028MT, OLIVIA DE MATTOS GARCIA - OAB:14064/MT, 

ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT/10944, ULISSES ALVES 

MACEDO NETO - OAB:13708/MT

 Nos termos da legislação vigente bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do advgado do exequente Hauriet 

Agropecuária e O Telhar Agropecuária Ltda, para no prazo de 05 (cinco) 

dias assinar a petição de fls. 892/893, eis que apócrifa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 823869 Nr: 4252-98.2016.811.0003

 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: Luzia Bastos de Souza Pena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO CARVALHO ALVES - 

OAB:19750, JORDANIA BARCELO DA SILVA - OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação do advogado da requerente, para no 

prazo legal de 05 (cinco) dias manifestar-se nos autos quanto ao petitório 

de fls. 93/95 requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 739832 Nr: 1871-88.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON MARINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEIR BORGES DOS SANTOS, JOSE 

ALEXANDRE SOARES

 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 SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:15.694/MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3402-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do advogado do requerido Aldeir 

Borges dos Santos, para no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se nos 

autos quanto ao petitório de fls. 210/211, requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 452130 Nr: 7309-03.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI DOS SANTOS LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 7309-03.2011

Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais

 Autora: Sueli dos Santos Lemes

Réu: Banco do Brasil S/A

 Vistos, etc...

 SUELI DOS SANTOS LEMES, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente 'Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais' 

em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, aduzindo:

 “Que, vem sendo vítima de negativações de seu nome nos cadastros 

restritivos ao crédito, as quais são estranhas, vez que não pactuou 

nenhum contrato de empréstimo ou financiamento com o réu; que, jamais 

adentrou no estabelecimento comercial do réu, bem como jamais recebeu 

qualquer notificação por parte do réu; que, tomou conhecimento do débito 

junto ao réu quando procurou adquirir bens no comércio local, não 

logrando êxito, uma vez que seu nome constava no cadastro de 

inadimplentes; que, em face dos fatos sofreu dor moral intensa, e por não 

possuir crédito, em razão da restrição, passou vergonha junto ao seu 

esposo e os funcionários do estabelecimento em que tentava a abertura 

de cadastro, assim, requer a procedência da ação, com a condenação do 

réu nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o 

valor de R$ 109.879,00 (cento e nove mil, oitocentos e setenta e nove 

reais), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”.

 O pedido de antecipação da tutela foi indeferido, sobrevindo recurso de 

agravo de instrumento, o qual foi provido (fl.165/166). Devidamente citado, 

contestou o pedido, onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito 

pela autora, dizendo:

 “Que, as alegações da autora não merecem prosperar, uma vez que a 

mesma assinou contrato de abertura de conta corrente de Pessoa 

Jurídica, onde é proprietária da empresa, fato ocorrido em 09 de janeiro de 

2007; que, as negativações ocorridas em nome da autora decorrem de 

obrigações livremente assumidas perante o réu; que, atuou estritamente 

dentro dos termos contratados; que, em momento algum obrou com dolo 

ou culpa, por isso, não há que se falar em dano moral; que, inexiste 

defeito na prestação de serviço por parte do réu, assim, pugna pela 

improcedência da ação, com a condenação da autora nos ônus da 

sucumbência. Junta documentos”.

 Sobre a contestação, manifestou-se a autora e, em petição apartada, 

interpôs incidente de falsidade, o qual foi deferido. Manifestou-se o réu. 

Foi nomeado perito grafotécnico, realizando a perícia (fls.252/297), 

havendo manifestação das partes. Saneado o processo, foi designada 

audiência de instrução e julgamento, onde foram ouvidas duas 

testemunhas e, em debates orais, as partes reprisaram as teses 

anteriormente esposadas, vindo-me os autos conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 Sueli dos Santos Lemes aforou a presente ação em desfavor do Banco 

do Brasil S/A, porque, teve seu nome cadastrado no rol de inadimplentes, 

referente ao débito no importe de R$ 109.879,30 (cento e nove reais, 

oitocentos e setenta e nove reais, trinta centavos), por ordem da empresa 

ré, referente ao contrato n°000000000000356, asseverando que nunca 

mantivera relação comercial com o réu, por isso, experimentou dissabor e 

contratempo, passível de indenização por danos morais.

 Analisando os argumentos de fato e de direito deduzidas pelas partes e 

diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação 

não merece acolhimento, pois, em que pese a versão trazida na peça de 

ingresso, entendo que não há provas suficientes a demonstrar que a 

culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado à 

empresa ré, que tomara as providências necessárias que o caso, naquele 

momento exigia.

 Inicialmente, ressalto que, no caso, aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor, por se tratar de relação de consumo, em cuja hipótese a 

responsabilidade civil da ré é objetiva, não sendo necessária a análise da 

culpa para sua caracterização.

 Segundo o Código de Defesa do Consumidor: "Art. 2º - Consumidor é toda 

pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 

destinatário final."

 Por sua vez, o artigo 14, do mesmo diploma, o fornecedor responde 

independente de culpa pela reparação dos danos causados aos 

consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação do 

serviço. "O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

 A responsabilidade objetiva se configura independentemente da culpa, 

como leciona Carlos Roberto Gonçalves, in Responsabilidade Civil, 8ª ed., 

São Paulo: Saraiva, 2003, p. 21/22:

 "Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do 

agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é 

presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a 

responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou pura). 

Quando a culpa é presumida, inverte-se o ônus da prova. O autor da ação 

só precisa provar a ação ou omissão e o dano resultante da conduta do 

réu, porque sua culpa já é presumida. Trata-se, portanto, de classificação 

baseada no ônus da prova. É objetiva porque dispensa a vítima do referido 

ônus. Mas, como se baseia em culpa presumida, denomina-se objetiva 

imprópria ou impura. É o caso, por exemplo, previsto no art. 936 do CC, 

que presume a culpa do dono do animal que venha a causar dano a 

outrem. Mas faculta-lhe a prova das excludentes ali mencionadas, com 

inversão do ônus probandi. Se o réu não provar a existência de alguma 

excludente, será considerado culpados, pois sua culpa é presumida. Há 

casos em que se prescinde totalmente da prova da culpa. São as 

hipóteses de responsabilidade independentemente de culpa. Basta que 

haja relação de causalidade entre a ação e o dano."

 No caso em desate, restou incontroverso que as partes celebraram 

contrato de prestação de serviço, o qual não restou quitado, como 

informado pela autora e contrariado pela ré, e, consequentemente, 

inserção no cadastro de inadimplentes, onde apenas exerceu um direito 

que lhe é garantido, efetuando cobrança de um crédito que tem em seu 

favor.

 A meu ver, a inserção indevida do nome do devedor no cadastro de 

inadimplentes, caracteriza o danum in re ipsa ao consumidor, prescindindo 

de prova à ocorrência de prejuízo concreto, o que não é o caso dos 

autos, uma vez que a autora não conseguiu comprovar que não assinou o 

documento de crédito que deu motivo à restrição.

 É certo que a autora interpôs incidente de falsidade, dizendo que os 

documentos juntados pelo réu são ilícitos, sem valor jurídico, preenchidos 

sem a anuência e sem o conhecimento da autora, portanto, falsos e 

adulterados (fl.143); todavia, tais documentos submetidos à perícia 

grafotécnica, o senhor perito ao responder as perguntas n°s 3ª e 4ª 

(fl.287), respondeu afirmativamente, assim:

 3ª) Se foi a mesma pessoa quem assinou os documentos de f.67/84. 

Resposta: sim....

 4ª Com base nos dados periciados de f.67/84, se o perito pode afirmar 

que foi assinado pela mesma pessoa, sendo a autora ou pessoa diversa 

da autora. Resposta: a mesma pessoa da autora...” (Grifamos).

 Desta forma, através do laudo pericial chegou-se a conclusão segura que 

quem assinou o documento de crédito que dá lastro à presente ação, foi a 

autora.

 A propósito, no caso em desate, o ônus da prova estava a cargo da 

autora, uma vez que se referia a assinatura do contrato, não centrando 

aos autos nenhum adminículo de prova a respaldar a pretensão, deve 

responder por sua desídia.

 É cediço que incumbe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de 

seu direito. O processo se rege pelo princípio da verdade real, por meio do 

qual, procura-se um juízo de extrema probabilidade de existência ou 

inexistência dos fatos, obrigando às partes utilizarem de suas faculdades 

processuais, cumprindo ao autor demonstrar em a existência do ato ou 

fato por ele descrito na inicial e ao réu a prova de que destas alegações 

não decorrem as consequências pretendidas pela parte contrária.

 Sobre a questão, a doutrina explica: "A regra que impera mesmo em 

processo é de que 'quem alega o fato deve prová-lo'. O fato será 

constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, não importando 

a posição das partes no processo. Desde que haja a afirmação da 

existência ou inexistência de fato, de onde se extrai situação, 

circunstância ou direito a favorecer a quem alega, dele é o ônus da prova" 

Ernane Fidélis dos Santos. Manual de Direito Processual Civil, vol. I, pág. 
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424.

 Sobre a matéria, eis a jurisprudência:

 “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

ANULATÓRIA DE TÍTULO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO DE PROTESTO. 

CHEQUE. ALEGAÇÃO DE PERDA DE TALONÁRIO E FALSIDADE DE 

ASSINATURA LANÇADA NA CÁRTULA. ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO 

DO ART. 333, I, DO CPC. CASO CONCRETO. RECONVENÇÃO. 

COBRANÇA. SENTENÇA PROCEDENTE. POR UNANIMIDADE, NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO. (Apelação Cível Nº 70051555613, Décima 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angelo Maraninchi 

Giannakos, Julgado em 27/03/2013)

 Desta forma, não tendo a autora comprovado de forma escorreita a sua 

não participação na feitura do instrumento de crédito que dera motivo ao 

lançamento de seu nome no cadastro de inadimplentes, deve a ação ser 

julgada improcedente.

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO 

IMPROCEDENTE a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais" promovida por SUELI DOS SANTOS 

LEMES, com qualificação nos autos em desfavor de BANCO DO BRASIL 

S/A, com qualificação nos autos, condenando a autora no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte 

por cento), sobre o valor dado à ação, o qual deverá ser corrigido, 

devendo ser observado o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de 

Processo Civil.

 Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 04 de abril de 2.018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 820703 Nr: 3208-44.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VASNIR MACHADO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:273843/SP, LEANDRO STOIANOV GIUNTOLI 

MURAKAMI - OAB:OAB/SP 373.568, MARINA PEPE RIBEIRO BARBOSA 

- OAB:OAB/SP 332.422, MICHAELIS DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:OAB/SP 342.040, PAULO FERNANDO LOPES DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/SP 305.877, RENATA CRISTINA PASTORINO GUIMARÃES 

RIBEIRO - OAB:OAB/SP 197.485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVILSON JOSE GUIMARAES 

- OAB:OAB/MT6534

 Do advogado da parte requerida, para fazer comparecer à audiência 

designada, o requerido, em razão da certidão negativa do Oficial de 

Jusitça de fls.168.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 730584 Nr: 11154-72.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMIR MELHEM HAMZE, ESPÓLIO DE REFAAT NAIM 

CHARAFEDDINE, LABIB MELHEM HANZE, ANIS MELHEM HAMZE, NAZIH 

MELHEM HAMZE, NAJIA E-AMAR HANZE, LEONARDO RANDAZZO NETO, 

ANIS MELHEM HAMZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE DE ALMEIDA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3.504-A, LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HERIQUE MAIA DE 

MELO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do advogado do exequente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se nos autos quanto ao petitório de 

fls. 130/138.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 806404 Nr: 16804-32.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA DA SILVA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEYSON RAMOS ZORRON - 

OAB:13183/MS, SEBASTIAO PAULO JOSE MIRANDA - OAB:MS/4.265

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto ao 

despacho de fl. 273.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 896727 Nr: 4216-85.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO ATHANAZIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES 

LIMITADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:OAB/MT 

6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo Judicial Eletrônico nº4216-85/2018

Ação: Carta Precatória

Juízo Deprecante: Jaciara – MT

Autor: Arlindo Athanazio.

Ré: Empresa Gontijo de Transportes Ltda.

Vistos, etc.

ARLINDO ATHANAZIO, com qualificação nos autos, ingressou neste juízo 

com a presente “Carta Precatória” em desfavor de EMPRESA GONTIJO DE 

TRANSPORTES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, vieram-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, emende a inicial da presente Carta 

Precatória e seu aditamento, carreando aos autos, sob pena de devolução 

sem cumprimento:

a) mandato procuratório legível, eis que não aportara aos autos o referido 

documento, conforme determinam os artigos 260, II, §1º, e, 320 do Código 

de Processo Civil;

b) observando-se, ainda, se a presente Carta Precatória cumpre os 

termos do Ofício Circular nº072/2018/ADM.

Oficie-se o juízo deprecante.

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Roo-MT., 24 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 892141 Nr: 2542-72.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALYSSANDREA GONÇALVES PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE DE TAVARES - 

OAB:5652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE AURÉLIO ZAMAR 

TAQUES - OAB:4700/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº2542-72/2018

Ação: Carta Precatória

Juízo Deprecante: Guiratinga – MT

Autor: Antonio Carlos Cavalcante.
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Ré: Alyssandrea Gonçalves Pinheiro.

Vistos, etc.

Para inquirição da testemunha, hei por bem em designar o dia 23 de agosto 

de 2018, às 14:45 horas.

Comunique-se o douto Juízo deprecante.

Cumpra-se a presente, servindo a cópia como mandado.

Caso a secretaria observe a falta de alguma peça imprescindível ao 

cumprimento integral, que seja solicitada junto ao Juízo Deprecante, com 

prazo de (30) trinta dias, sob pena de devolução imediata.

Uma vez cumprida, devolva-se com as baixas necessárias, às 

providências.

Intime-se. Cumpra-se.

Roo-MT, 04 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1003057-61.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (RÉU)

BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458 (ADVOGADO)

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003057-61.2016 Ação: Execução de Sentença Exequente: Vanderlei 

Chilante. Executada: Pedromar Transportes Ltda. Vistos, etc... Analisando 

os termos dos petitórios de (id.12583342; id.12583429; id.12583434) e de 

(id.12676366) hei por bem em deferir o levantamento dos valores 

depositados no (id.12583429), com suas devidas correções, em favor da 

parte exequente, expedindo-se o competente alvará judicial. Cumprida a 

determinação supra, intime-se o exequente, para que no prazo de (5) 

cinco dias, informe se ainda possui interesse no prosseguimento do feito, 

após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 09 de julho de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009651-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GONCALVES DE ARAUJO (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1009651-57.2017 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: João 

Gonçalves de Araújo. Ré: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. 

Vistos, etc... JOÃO GONÇALVES DE ARAÚJO, com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, ingressou neste Juízo com a presente 

ação em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, pessoa jurídica de direito privado. Devidamente citada, 

apresentou contestação e documentos, arguindo preliminares e, instada a 

se manifestar, a parte autora refutou as alegações da ré, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: O pedido de inclusão da seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, não pode, à evidência, ser 

acatado, por que, a meu sentir, a indenização referente ao seguro 

obrigatório DPVAT pode ser exigida de qualquer seguradora conveniada, 

conforme entende, também, a jurisprudência: "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - COMPLEMENTAÇÃO DO SEGURO DPVAT - OBRIGADAS 

AO PAGAMENTO - SEGURADORAS CONSORCIADAS. O seguro DPVAT 

pode ser exigido de qualquer das seguradoras conveniadas 

independentemente da identificação dos veículos envolvidos na colisão ou 

do efetivo pagamento dos prêmios, contudo, não há relação jurídica que 

legitime seja acionada a empresa prestadora de serviços técnicos para 

seguradores e segurados" (TJMG - 14 Câm. Cív. - rel. Des. Heloísa Combat 

- AC n.0486.542-9 - j. em 23-06-05). "Sendo a seguradora credenciada 

para operar o seguro DPVAT, legítima é a cobrança da respectiva 

indenização para cobertura dos danos pessoais decorrentes do acidente" 

(TJMA - Proc. 9.461/2004 - (51.686/2004) - Paulo Ramos - 1ª C.Cív. - Rel. 

Des. Jorge Rachid Mubárack Maluf - J. 18.10.2004). Ademais, pugna a ré 

para que a ação seja extinta por falta de interesse de agir em razão do 

pagamento da cobertura ser realizado em sede administrativa, porém, a 

preliminar não pode prevalecer, pois, como é cediço, após o advento da 

Constituição da República de 1988, que adotou o princípio da 

inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, consagrado no art. 5º, 

inciso XXXV, da Carta Magna, o esgotamento da via administrativa não é 

mais condição para ajuizamento de ação. O pleno acesso ao Judiciário é 

um direito fundamental previsto na Constituição Federal de 1988, assim, 

não cabível impor a alguém a obrigação de propor processo administrativo, 

pois a lei não exige tal desiderato. Neste sentido, o trato jurisprudencial: 

"Estabelece o artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal o princípio do 

amplo acesso ao Judiciário. Dele decorre a inconstitucionalidade da 

exigência de exaurimento da via administrativa antes do ingresso na via 

judicial" (Remessa Oficial nº 900414316-5/RS, TRF da 4ª Região, Rel. Ellen 

Gracie Northfleet, j.05.04.95 - Juris Plenum). “AGRAVO REGIMENTAL – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDO – REDUÇÃO 

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA 

(DPVAT) – REPETIÇÃO LITERAL DAS TESES JÁ REFUTADAS PELA 

DECISÃO AGRAVADA – ARGUIÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR À 

FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – PEDIDO DE 

REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO CONSOANTE EXTENSÃO DA 

LESÃO SOFRIDA PELO AUTOR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 

DIALETICIDADE RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. É 

manifestamente infundado agravo regimental cujas razões constituem 

repetição literal das razões do recurso à qual foi negado seguimento, 

porque a medida constitui violação ao princípio da dialeticidade recursal. 2. 

“A lei não exige prévio requerimento administrativo para o ingresso de 

demanda judicial visando à cobrança de seguro DPVAT” (TJMT – 1ª Câm. 

Cível – RAC 83987/2014 – Rel. DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS – j. 

24/03/2015, Publicado no DJE 30/03/2015). 3. “A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez” (STJ – 2ª Seção – Súmula 474 – j. 

13/06/2012, DJe 19/06/2012). 4. Tratando-se de Agravo Regimental 

manifestamente infundado, deve o agravante ser condenado ao 

pagamento de multa de um a dez por cento do valor corrigido da causa, 

nos termos do art. 557, §2º, do CPC.” (AgR 119378/2015, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, 

Publicado no DJE 19/10/2015, TJMT) (Grifo nosso). O interesse de agir 

consiste na utilidade e na necessidade da atividade jurisdicional para o 

atendimento da pretensão da parte autora. Com efeito, o interesse 

processual de agir será avaliado segundo a necessidade e interesse que 

têm os requerentes de pleitear, com fundamentos razoáveis e devidos, a 

tutela jurisdicional invocada. Sobre o interesse de agir, Humberto Theodoro 

Júnior leciona: "Localiza-se o interesse processual não apenas na 

utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio 

apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela 

jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade, como adverte 

Allorio. Essa necessidade se encontra naquela situação que nos leva a 

procurar uma solução judicial, sob pena de, se não fizermos vemo-nos na 

contingência de não podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de 

que nos afirmamos titulares). Vale dizer: o processo jamais será utilizável 

como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano 

ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma 

lide, é que autoriza o exercício do direito de ação. (Curso de Direito 

Processual Civil, vol. I, 44ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 65-66). A 

exigência, portanto, do esgotamento da via administrativa, como pretende 
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a ré, viola o princípio da legalidade e do acesso à justiça (art. 5º, CF), não 

encontrando, pois, amparo legal. Ante todo o exposto, rejeito-as. Defiro a 

prova pericial requerida pela ré (id.13412248 - pág.22), assim, para tal, 

nomeio o Dr. Marcos Gomes de Lima, médico ortopedista, com endereço 

nesta cidade, o qual deverá ser intimado. Faculto às partes a 

apresentação de quesitos e assistente técnico. Fixo, desde já, os 

honorários do perito em R$1.000,00 (um mil reais), a cargo da ré, a qual 

deverá efetuar o depósito, no prazo de (5) cinco dias. Autorizo a senhora 

Gestora a designar dia e horário para início dos trabalhos, intimando-se as 

partes. Prazo para entrega do laudo é de (20) vinte dias, e, uma vez 

aportando aos autos, desde já, defiro o levantamento dos honorários 

periciais, expedindo-se o competente alvará judicial. Cumprida a 

determinação supra, dê-se vista às partes, para manifestação em (15) 

quinze dias (artigo 477, §1º, CPC), após conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 09 de julho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005140-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Marli Batista Rodrigues (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KHERMAN SORBONE BATISTA DE ANUNCIACAO OAB - MT18054/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SANTOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005140-79/2018 Ação: Embargos à Execução Embargante: Marli 

Batista Rodrigues. Embargado: João Santos da Silva. Vistos, etc. Da 

análise detida dos autos, verifica-se que o presente feito, a requerimento 

da parte embargante/executada, fora distribuído por dependência ao feito 

executivo de nº11220-81.2015.811.0003 (Código – 792315), em trâmite na 

Segunda Vara Cível. Dispõe o artigo 286, I, 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” Assim, verifica-se a incompetência 

deste Juízo para processar o presente feito. Todavia, por se tratar de feito 

executivo em tramitação na forma física, determino que a parte 

embargante, no prazo de (15) quinze dias, tome as providências 

necessárias à correta distribuição do presente feito, junto à Segunda Vara 

Cível desta Comarca, devendo inclusive aportar nestes autos a referida 

comprovação da correta distribuição. Transcorrido o prazo, o que deverá 

ser certificado nos autos, após conclusos para extinção, eis que 

inadequada a via eleita. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 06 de julho de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005082-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FRAGA FILHO OAB - MT6818/O (ADVOGADO)

DIMITRI LEVINE PEREIRA CARVALHO FRAGA OAB - MT18822/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO LEOPOLDO KOECHE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005082-76.2018.8.11.00003 Ação: Tutela Cautelar em Caráter 

Antecedente Autora: Construtora Tripolo Ltda. Réu: Celso Leopoldo 

Koeche. Vistos, etc. Compulsando detidamente os autos verifica-se que a 

pretensão exposada na inicial – sustação dos efeitos do protesto dos 

cheques de (fl.40 – correspondência ID 14014624) – encontra-se 

intimamente ligada ao contrato de (fls.30/37 – correspondência ID 

14014562) e seu segundo aditamento de (fls.38/39 – correspondência ID 

14014589), os quais serão objetos de futuros autos principais, sendo 

aquele possuidor de cláusula expressa de foro de eleição, conforme 

‘Cláusula 9ª’ de (fl.36 – correspondência ID 14014562, fl.07). Assim, 

verifica-se a incompetência deste Juízo para processar o presente feito, 

pelo que determino a distribuição destes autos à Comarca de Paranatinga 

– MT e, via de consequência, intime-se da parte autora, via seu bastante 

procurador, para que no prazo de (15) quinze dias, adote as medidas 

cabíveis para a efetiva redistribuição do feito na Comarca 

retromencionada, cabendo – exclusivamente – à autora as diligências 

necessárias, bem como, obrigatória a informação da referida 

redistribuição nestes autos, a fim de que se proceda a extinção e 

arquivamento desta demanda, nos termos da lei (art.63, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 06 de julho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005183-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA OAB - GO30313 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADÃO S/A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005183-16/2018 Ação: Embargos à Execução Embargantes: Cconde 

Supermercados Ltda (nova denominação social de R. Balke e Balke Ltda) 

e Outros. Embargado: Atacadão S/A. Vistos, etc. CCONDE 

SUPERMERCADOS LTDA (NOVA DENOMINAÇÃO SOCIAL DE R. BALKE E 

BALKE LTDA), C REZENDA DA SILVA – ME, pessoa jurídica de direito 

privado e, CLAYTON REZENDE DA SILVA CHRISTIAN CONDE, com 

qualificação nos autos, ingressaram neste juízo com os presentes 

“Embargos à Execução” em desfavor de ATACADÃO S/A, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido de suspensão da execução, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Primeiramente, 

apensem-se/associe-se os presentes embargos à ação de execução 

nº1004102-32.2018.8.11.0003, bem como, certifique-se se cumpridos os 

termos do artigo 915 do Código de Processo Civil. De acordo com o Art. 

919, caput, Código de Processo Civil, os embargos dos executados não 

terão efeito suspensivo. Ao contrário de norma anterior, que determinava 

o recebimento dos embargos dos devedores em seu efeito suspensivo, a 

legislação processual em vigor prevê que, em regra, os embargos não 

suspendem a execução. De acordo com o dispositivo legal, para que os 

embargos dos devedores suspendam a execução, é necessária a 

verificação dos requisitos da tutela provisória, bem como, que seja 

garantido o juízo mediante penhora, depósito ou caução (Art. 919, §1º, 

CPC). Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, em seu Manual de Direito 

Processual Civil, Volume Único, Editora Juspodivm, 8ª Edição, ano: 2016, 

p.1.258, que para a concessão do efeito suspensivo deverá haver nos 

autos “a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” e, mais, 

que “segundo a redação do dispositivo ora analisado, a garantia do juízo 

deve ser suficiente, o que deve ser interpretado como garantia total do 

juízo”. No caso posto em discussão, verifico que não há necessidade de 

se emprestar o efeito suspensivo aos embargos, porque, em tese não 

afloraram os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem 

presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que 

são verossímeis as alegações da embargante. Ademais, o § 1º, do 

mencionado dispositivo legal, estabeleceu que, diante da presença de 

determinados pressupostos, vale dizer, a relevância dos fundamentos do 

embargante e, em decorrência do prosseguimento da execução, a 

possibilidade de lhe advir lesão grave e de difícil reparação, desde que 

esteja garantido o juízo, poderá o julgador atribuir efeito suspensivo à 

ação constitutiva-negativa, in verbis: " O juiz poderá, a requerimento do 

embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados 

os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a 

execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução 

suficientes", o que não é o caso dos autos, mesmo porque o embargante 

não oferece garantia integral (do pleito executório) ao juízo, bem como, a 

recuperação judicial somente suspende a execução após o 

processamento da medida, o que não fora comprovado nestes autos 

(art.52, Lei nº11.101/2005). Outrossim, o teor do §1º do art. 49 da Lei 
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nº11.101/2005 é por demais claro: “Os credores do devedor em 

recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os 

coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”. Humberto Theodoro 

Júnior, discorrendo sobre os requisitos necessários para a concessão de 

efeito suspensivo aos embargos do devedor, aduz que: "os fundamentos 

dos embargos deverão ser relevantes, ou seja, a defesa oposta à 

execução deve se apoiar em fatos verossímeis e em tese de direito 

plausível; em outros termos, a possibilidade de êxito dos embargos deve 

insinuar-se como razoável; é algo equiparável ao fumus boni iuris exigível 

para as medidas cautelares." (A Reforma da Execução do Título 

Extrajudicial, Ed. Forense, 1ª ed., pág. 195) Eis a jurisprudência: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 

CREDOR DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROPRIETÁRIO 

FIDUCIÁRIO DE BEM MÓVEL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA OU CESSÃO 

FIDUCIÁRIA - EXCLUSÃO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 

INTELIGÊNCIA DO ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005 - SUSPENSÃO DA 

AÇÃO - ARTIGO 6º, § 4º, DA LEI DE RECUPERAÇÃO - LIMITE DE 180 DIAS 

JÁ ESGOTADO - RECURSO DESPROVIDO. Por força do § 3º, art. 49, da 

Lei nº 11.101/05, o crédito de Cédula de Crédito Bancário daquele que 

ocupa posição de proprietário fiduciário de bens móveis, não se submete 

aos efeitos da recuperação judicial, sendo irrelevante se a modalidade de 

garantia seja pelo instituto da alienação fiduciária ou cessão fiduciária. 

Não há que se falar em suspensão de ação prevista no art. 6º, § 4º, da 

Lei nº. 11.101/05, quando o limite temporal de 180 dias da blindagem já se 

esgotou, restando aos credores dar início ou continuar suas ações ou 

execuções, independentemente de pronunciamento judicial.” (TJ-MT - AI: 

01378731120138110000 137873/2013, Relator: DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 20/08/2014, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2014) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO- REQUISITOS DO ART. 739-A, 

§ 1º, DOCPC. - AUSÊNCIA - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - 

EXCEPCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Preenchidos os requisitos 

legais previstos no artigo 739-A, § 1º, do Código de Processo Civil, poderá 

ser atribuído o efeito suspensivo aos embargos do executado - A 

ausência de qualquer um dos requisitos impostos pelo artigo 739-A, § 1º, 

CPC, impede a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do 

executado.” (AI 10024150010676001, Relator: Des. Moacyr Lobato, Data 

do Julgamento: 08/12/0015, Órgão Julgador: 5ª Câmara Cível – TJ/MG) 

(grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONFERIDO. 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. A concessão de efeito 

suspensivo aos embargos à execução, a partir da vigência da Lei nº 

11.382/06 passou a ser exceção a regra, consoante previsão do art. 

739-A do CPC. Execução de título extrajudicial tem caráter definitivo, a teor 

do disposto no art.587 do CPC. In casu, os embargos à execução foram 

recebidos sem a atribuição de efeito suspensivo, motivo pelo qual não há 

ilegalidade na decisão agravada. AGRAVO A QUE SE NEGA 

SEGUIMENTO.” (Agravo de Instrumento Nº 70057484479, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, 

Julgado em 14/11/2013) Assim, não tendo como relevantes os argumentos 

levados a feito pela embargante a ensejar o almejado efeito suspensivo, 

hei por bem em receber os embargos sem efeito suspensivo – (art. 919, 

CPC) uma vez que não há demonstração de relevância para que o 

processo executivo tenha seu curso suspenso. Ouça-se a 

exequente/embargada no prazo de (15) quinze dias – (920, I, CPC), vindo 

aos autos vista a parte executada, ora embargante, para que se manifeste 

no prazo de (10) dez dias, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 10 de julho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004995-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO CARDOSO (RÉU)

MARIA SILVA CADIDE (RÉU)

AVANILDA DA SILVA CARDOSO (RÉU)

PLACIDA DA SILVA (RÉU)

JOSE ANTONIO DA SILVA (RÉU)

MANOEL ANTONIO DA SILVA (RÉU)

ANTONIO CARDOSO DA SILVA (RÉU)

SEVERIANO CARDOSO DA MOTA (RÉU)

MARIA AVANDA DA SILVA CARDOSO (RÉU)

OLIVIA DE OLIVEIRA MOURA SILVA (RÉU)

CANDIDO ANTONIO DA SILVA (RÉU)

ANTONIA MARIA DA SILVA (RÉU)

MARIA DOS ANJOS DA SILVA CARDOSO (RÉU)

HERMENEGILDA ANDRADE DA SILVA (RÉU)

BASILIO ANTONIO DA SILVA (RÉU)

MARIA LUCIA DA SILVA CARDOSO OLIVEIRA (RÉU)

JENOLINA DA SILVA CARDOSO (RÉU)

LENIR MORAES DA SILVA (RÉU)

ROMILTON DE FREITAS OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NIVALDA SILVA CADIDE OAB - 139.611.795-49 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004995-57.2017 Ação: Regresso Autora: Márcia Maria Mancoso 

Baptista. Réus: Basílio Antônio da Silva e Outros. Vistos, etc... 

Considerando os termos do petitório de (id.13191602), hei por bem em 

deferir o pedido, devendo o feito permanecer suspenso pelo prazo de (60) 

sessenta dias. Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, intime-se 

a parte autora, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de 

direito. Em caso de inércia, intime pessoalmente a autora, para que no 

prazo de (5) cinco dias (artigo 485, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob 

pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 09 de julho de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000847-37.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO NUNES MATOS OAB - MT12556/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IDEAL NUTRICAO ANIMAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDESIO JOSE SEGALA OAB - MT11357/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

BRUNO GOMES DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000847-37.2016 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido 

de Indenização Autor: Rafael Souza Rodrigues. Ré: Ideal Nutrição Animal 

Ltda. Vistos, etc... RAFAEL SOUZA RODRIGUES, com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, na ação ‘Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Pedido de Indenização’ que moveu em desfavor de IDEAL 

NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA, postulou (id.13505720; id.13525457; 

id.13525466), pugnando pela conversão do feito em ‘Cumprimento de 

Sentença’, juntando demonstrativo de cálculo atualizado do débito, 

vindo-me conclusos. D E C I D O: Acolho o pedido supra mencionado e 

determino à escrivania que proceda as anotações devidas, uma vez que a 

presente ação passará a ser “Cumprimento de Sentença”. Intime-se a 

parte devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso I do Código de 

Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) quinze dias, 

acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 523 e §§ do 

mencionado Códex. Em caso de descumprimento, o débito será acrescido 

de multa de (10%) dez por cento e, também, de honorários advocatícios 

fixados em (10%) dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do 

Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, sem manifestação, 

intime-se a parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira 

o que de direito, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

09 de julho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000278-36.2016.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

MALVINA SPERBER BAIA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO)

DEBORA LARISSA DIAS DE SOUZA OAB - MT16176/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRF S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE DA ROCHA OAB - RS0036568A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000278-36.2016 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Autora: Malvina Sperber Baia Me (MS Carnes). Ré: BRF Brasil 

Foods S.A. ( Sadia). Vistos, etc... Analisando os termos dos petitórios de 

(id.13858863) e (id.13880347), hei por bem em deferir o levantamento dos 

valores depositados no (id.13858863, pág.2), com suas devidas 

correções, em favor da parte autora, expedindo-se o competente alvará 

judicial. Cumprida a determinação supra e após pagas as custas, se 

houver, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 09 de julho de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000840-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA MEIRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000840-11.2017 Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano 

Moral Autor: Ricardo Batista Meire. Réu: Banco Bradesco S.A. Vistos, 

etc... Analisando os termos dos petitórios de (id.10457369; id.10457377; 

id.10457389; id.10457390) e (id.11064743), hei por bem em deferir o 

levantamento dos valores depositados no (id.10457389), com suas 

devidas correções, em favor da parte autora, expedindo-se o competente 

alvará judicial. Cumprida a determinação supra e após pagas as custas, 

se houver, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 10 de julho 

de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000381-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE THEODORO BONATTI (AUTOR)

J. A. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000381-09.2017 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Dpvat por Morte 

Autores: Marlene Theodoro Bonatti e Joabe Alves Bonatti. Ré: Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.A. Vistos, etc... Inicialmente, 

determino à secretaria que risque a manifestação de (id.13971379; 

id.13971397), por não pertencer aos autos. De outro lado, analisando os 

termos dos petitórios de (id.12298697) e (id.13061729; id.13270861), hei 

por bem em deferir o levantamento dos valores depositados no 

(id.12298697), com suas devidas correções, em favor dos exequentes e 

seu procurador, na forma já determinada na sentença e apresentada nos 

(ids.13061729 e 13270861). Notifique-se o representante do Ministério 

Público. Cumpridas as determinações supra e após pagas as custas, se 

houver, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 10 de julho de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004010-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ROBERTO DELAI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNI ALBERTO SPIERING (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004010-54.2018 Ação: Execução para Entrega de Coisa Incerta 

Exequente: Miguel Roberto Delai. Executado: Arni Alberto Spiering. Vistos, 

etc... MIGUEL ROBERTO DELAI, com qualificação nos autos, ingressou 

neste juízo com a presente ação de “Execução para Entrega de Coisa 

Incerta” em desfavor de ARNI ALBERTO SPIERING, devidamente 

qualificado e após seu processamento, apresentaram a manifestação de 

(id.14001616; id.14001620), vindo-me conclusos. É o relatório necessário. 

D E C I D O: Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, 

a transação celebrada nestes autos propostos por MIGUEL ROBERTO 

DELAI, em desfavor de ARNI ALBERTO SPIERING. Em consequência, tendo 

a transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o processo 

com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’ do 

Código de Processo Civil. Custas pela parte executada. Façam as baixas 

devidas. Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas 

as custas, se houver, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 09 de julho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004272-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE BORGES DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004272-04/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Rosane Borges da Rocha. Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A. Vistos, etc. ROSANE BORGES DA ROCHA, com qualificação 

nos autos, via seus bastantes procuradores, ingressou com ‘Embargos 

Declaratórios’ pelos fatos narrados no petitório de (fls.58/60 – 

correspondência ID 13742414), vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos 

declaratórios possuem finalidade específica, expressamente delimitada 

pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão 

que: II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” No 

caso posto à liça, aduz a embargante que a decisão de (fls.52/56 – 

correspondência ID 13683978) é omissa, aduzindo que: “percebe-se que 

Vossa Excelência deixou de se pronunciar acerca do pedido de 

ASTREINTES para caso de descumprimento da ordem dada por este r. 

juízo.” (grifamos). Pois bem. Analisando-se a questão em desate, tenho 

para mim que a pretensão esposada pelo embargante é pertinente e, à 
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evidência, deve ser acatada. A parte embargante discute a omissão na 

análise do pedido de aplicação de astreintes, sendo a presente supressão 

passível de reparação. Assim, analisando os argumentos do embargante, 

bem como, a complementação da decisão de (fls.52/56 – correspondência 

ID 13683978) é medida que se impõe. Face ao exposto e princípios de 

direito atinentes à espécie, ACOLHO os embargados ofertados por 

ROSANE BORGES DA ROCHA, com qualificação nos autos e, via de 

consequência, chamo o feito a ordem para deferir o pedido constante do 

item ‘1 – última parte’ de (fl.19 – correspondência ID 13643133, fl.17), no 

que tange à fixação de multa diária por descumprimento da determinação, 

fixo a mesma no importe de R$200,00 (duzentos reais), até o limite de 

R$3.000,00 (três mil reais), devendo-se cumprir os demais termos da 

decisão de (fls.52/56 – correspondência ID 13683978). Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-MT., 09 de julho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004267-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI HARLEI KNAPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004267-79/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Geovani Harlei Knapp. Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A. Vistos, etc. GEOVANI HARLEI KNAPP, com qualificação nos 

autos, via seus bastantes procuradores, ingressou com ‘Embargos 

Declaratórios’ pelos fatos narrados no petitório de (fls.62/64 – 

correspondência ID 13742872), vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos 

declaratórios possuem finalidade específica, expressamente delimitada 

pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão 

que: II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” No 

caso posto à liça, aduz a embargante que a decisão de (fls.56/60 – 

correspondência ID 13683326) é omissa, aduzindo que: “percebe-se que 

Vossa Excelência deixou de se pronunciar acerca do pedido de 

ASTREINTES para caso de descumprimento da ordem dada por este r. 

juízo.” (grifamos). Pois bem. Analisando-se a questão em desate, tenho 

para mim que a pretensão esposada pelo embargante é pertinente e, à 

evidência, deve ser acatada. A parte embargante discute a omissão na 

análise do pedido de aplicação de astreintes, sendo a presente supressão 

passível de reparação. Assim, analisando os argumentos do embargante, 

bem como, a complementação da decisão de (fls.56/60 – correspondência 

ID 13683326) é medida que se impõe. Face ao exposto e princípios de 

direito atinentes à espécie, ACOLHO os embargados ofertados por 

GEOVANI HARLEI KNAPP, com qualificação nos autos e, via de 

consequência, chamo o feito a ordem para deferir o pedido constante do 

item ‘1 – última parte’ de (fl.20 – correspondência ID 13641721, fl.17), no 

que tange à fixação de multa diária por descumprimento da determinação, 

fixo a mesma no importe de R$200,00 (duzentos reais), até o limite de 

R$3.000,00 (três mil reais). Por fim, considerando o documento de (fl.70 – 

correspondência ID 13746757), cumpram-se os demais termos da decisão 

de (fls.56/60 – correspondência ID 13683326). Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-MT., 09 de julho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003712-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELVIO MONEDA ALBERTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003712-62/2017 Ação: Busca e Apreensão Autor: Rodobens 

Administradora de Consórcios Ltda. Réu: Helvio Moneda Alberto. Vistos, 

etc. RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, via seu bastante procurador, ingressou neste 

Juízo com a presente “Ação de Busca e Apreensão” em desfavor de 

HELVIO MONEDA ALBERTO, com qualificação nos autos, aduzindo: “Que 

as partes firmaram contrato de financiamento, com cláusula de alienação 

fiduciária” Outrossim, a parte autora fora intimada, via seu patrono, para 

sanar as irregularidades, entretanto, deixou transcorrer o prazo in albis, 

conforme certidão (fl.74 – correspondência ID 13993078). É o relatório 

necessário. D E C I D O: Devidamente intimada, sob pena de extinção do 

feito, a parte autora não carreou os documentos indispensáveis à 

propositura da demanda, conforme determinado às (fls.64/65 – 

correspondência ID 13288809). Como se sabe, para o indeferimento da 

petição inicial é desnecessária a intimação pessoal da parte interessada. 

Nesse sentido: "desnecessária a intimação pessoal das partes, na 

hipótese de extinção do processo por descumprimento de determinação 

de emenda a inicial" (STJ, AgRg nos EDcl na AR nº 3196/SP, 2a Seção). 

“PROCESSUAL CIVIL - PETIÇÃO INICIAL - REQUISITOS - AUSÊNCIA - 

INTIMAÇÃO JUDICIAL - NÃO ATENDIMENTO INTEGRAL - INDEFERIMENTO - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ARTS.284, 

PARÁGRAFO ÚNICO; 295 VI E 267, I, TODOS DO CPC - INTIMAÇÃO 

PESSOAL - DESNECESSIDADE - RECURSO - RAZÕES DISSOCIADAS - 

NÃO CONHECIMENTO - PRECEDENTES. - Não obstante tenha sido intimado 

para emendar a petição inicial no prazo assinado pelo Juízo a quo, o 

Apelante não cumpriu integralmente a diligência, porquanto, correto o 

indeferimento da exordial e a extinção do processo sem resolução do 

mérito na forma preconizada do artigo 284, parágrafo único c/c os arts. 

295, VI, e 267, I, todos do CPC. Impende ressaltar a desnecessidade da 

intimação pessoal, eis que a publicação em nome do advogado constituído 

nos autos é o quanto basta, sendo este o entendimento jurisprudencial(..). 

-Precedentes -Recurso não conhecido”. (TRF2, 8ª Turma Especializada; 

AC 200951010052733, Des. Federal POUL ERIK DYRLUND, DJU 

03/08/2009) Assim, considerando-se que a parte autora devidamente 

intimada a emendar a inicial assim não procedeu, impõe-se a extinção do 

feito. Face ao exposto, JULGO E DECLARO, por sentença, extinto sem 

resolução de mérito o processo aforado por RODOBENS 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em desfavor de HELVIO 

MONEDA ALBERTO, com fulcro no art. 321, do Código de Processo Civil, 

tendo em vista que indefiro a petição inicial. Custas pela parte autora. Sem 

honorários haja vista que não houve a citação da parte contrária. 

Transitada em julgado e cumpridas as demais formalidades de praxe, o 

que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 09 de julho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007857-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DICLEIA FERREIRA ROCHA DE SOUZA OAB - MT21728/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1007857-98.201 Ação: Declaratória c/c Indenização por Dano Moral 

Autora: Maria Mendes dos Santos Ré: Telefonica Brasil S/A Vistos, etc... 

MARIA MENDES DOS SANTOS, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente 'Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral' em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A, aduzindo: “Que, teve seu nome 

indevidamente inscrito no cadastro de inadimplentes, uma vez que não 

possui nenhum débito junto à empresa ré; que, o valor do suposto débito é 

no importe de R$ 103,59 (cento e três reais, cinquenta e nove centavos); 

que, não possui relacionamento comercial com a empresa ré; que, nunca 
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forneceu seus documentos a quem quer que seja ou extraviados, bem 

como não contratou a linha com a ré, trata-se de nítida fraude contra a 

autora; que, em face do lançamento indevido experimentou contratempo e 

dissabores, assim, pugna pela procedência da ação, com a condenação 

da ré nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o 

valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pleiteando a ação sob o manto da 

assistência judiciária”. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi 

deferido, não sobrevindo nenhum recurso. Devidamente citado, contestou 

o pedido, onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pela 

autora, dizendo que houve relacionamento comercial entre as partes; que, 

a título de argumentação, caso seja demonstrado pela autora que os 

documentos não seria dela, bem como não houve contratação, dúvidas 

não restam que a empresa foi vítima de fraude; que obrou no exercício 

regular do direito; que, inexiste dano moral a ser ressarcido; que, em caso 

de condenação, devem ser observados os princípios da proporcionalidade 

e razoabilidade, assim, pugna pela improcedência da ação, com a 

condenação da autora nos ônus da sucumbência. Junta documentos. 

Sobre a contestação, manifestou-se a autora. Houve determinação no 

sentido de que as partes informassem as provas que pretendiam fazer: 

tendo as partes requerido o julgamento antecipado da lide ID-14066458 e 

ID-12696070, vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C 

I D O: Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez 

que a prova documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para 

dar suporte a um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento 

antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. No caso em tela, a pretensão levada a efeito pela autora é 

a indenização por danos morais, pois, segundo a inicial, não havia 

relacionamento comercial entre as partes, e mesmo assim seu nome fora 

lançado no cadastro de inadimplentes por débito inexistente, no importe de 

R$ 103,59 (cento e três reais, cinquenta e nove centavos), causando-lhe 

aborrecimentos. Analisando os argumentos de fato e de direito deduzidas 

pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a 

presente ação merece acolhimento, pois, em que pese a versão trazida na 

peça defensiva, entendo que há provas suficientes a demonstrar que a 

culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado à 

empresa ré, que não tomara as providências necessárias que o caso, 

naquele momento exigia. Inicialmente, ressalto que, no caso, aplica-se o 

Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, 

em cuja hipótese a responsabilidade civil da ré é objetiva, não sendo 

necessária a análise da culpa para sua caracterização. Segundo o Código 

de Defesa do Consumidor: "Art. 2º - Consumidor é toda pessoa física ou 

jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final." 

Por sua vez, o artigo 14, do mesmo diploma, o fornecedor responde 

independente de culpa pela reparação dos danos causados aos 

consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação do 

serviço. "O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos." 

A responsabilidade objetiva se configura independentemente da culpa, 

como leciona Carlos Roberto Gonçalves, in Responsabilidade Civil, 8ª ed., 

São Paulo: Saraiva, 2003, p. 21/22: "Nos casos de responsabilidade 

objetiva, não se exige prova de culpa do agente para que seja obrigado a 

reparar o dano. Em alguns, ela é presumida pela lei. Em outros, é de todo 

prescindível, porque a responsabilidade se funda no risco (objetiva 

propriamente dita ou pura). Quando a culpa é presumida, inverte-se o 

ônus da prova. O autor da ação só precisa provar a ação ou omissão e o 

dano resultante da conduta do réu, porque sua culpa já é presumida. 

Trata-se, portanto, de classificação baseada no ônus da prova. É objetiva 

porque dispensa a vítima do referido ônus. Mas, como se baseia em culpa 

presumida, denomina-se objetiva imprópria ou impura. É o caso, por 

exemplo, previsto no art. 936 do CC, que presume a culpa do dono do 

animal que venha a causar dano a outrem. Mas faculta-lhe a prova das 

excludentes ali mencionadas, com inversão do ônus probandi. Se o réu 

não provar a existência de alguma excludente, será considerado 

culpados, pois sua culpa é presumida. Há casos em que se prescinde 

totalmente da prova da culpa. São as hipóteses de responsabilidade 

independentemente de culpa. Basta que haja relação de causalidade entre 

a ação e o dano." No caso em desate, restou incontroverso que as partes 

não celebraram contrato de prestação de serviços de telefonia, aliás, fato 

negado terminantemente pela autora. No mesmo diapasão, há a afirmativa 

da autora que a empresa ré lançou seu nome no cadastro de 

inadimplentes pelo débito de R$ 103,59 (cento e três reais, cinquenta e 

nove centavos), referente a contrato de telefonia, quando na realidade 

não firmou nenhum contrato nesse sentido. A empresa ré, por sua vez, 

nada centrou aos autos no sentido de minorar a situação incômoda em 

que se encontra, dizendo apenas e tão somente que os serviços 

devidamente prestados pela ré e efetivamente utilizados pela requerente. 

É certo que a empresa ré reproduziu telas para comprovar suas 

assertivas, todavia, não menos certo é de que as impressões das telas do 

sistema da empresa não são hábeis a comprovar a existência da 

contratação e/ou outro serviço, pois se trata de documento produzido 

unilateralmente, que somente teria algum valor probatório caso contivesse 

a assinatura do consumidor, o que não é o caso. “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO - ORIGEM DO DÉBITO NÃO DEMONTRADA - DOCUMENTOS 

UNILATERAIS - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - A 

apresentação de telas do sistema informatizado da operadora de telefonia, 

desacompanhadas de quaisquer outras evidências acerca da 

formalização da relação jurídica entre as partes, não é suficiente para 

comprovar a sua existência, dado o caráter unilateral de tais documentos. 

- Não demonstrada a origem do débito, deve ser reconhecida a ilicitude da 

conduta de incluir o nome do consumidor nos órgãos de restrição ao 

crédito. - Não há dano moral, quando existentes outros apontamentos em 

nome do consumidor e não demonstrado que eles estão sendo 

jud ic ia lmente  ques t ionados .  (TJMG -  Ape lação  C íve l 

1.0024.11.299075-9/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta, 12ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/11/2016, publicação da súmula em 

17/11/2016) Do cotejo dos autos, restou evidenciada a má prestação de 

serviço e o descaso da operadora de telefonia com o consumidor. 

Relativamente ao dano moral ou extrapatrimonial, é cediço que este 

consiste na violação do sentimento da pessoa, que se sente atingida em 

sua honra pela atitude arbitrária do ofensor. O dano moral, nos dizeres de 

Antônio Chaves "é a dor resultante de violação de um bem juridicamente 

tutelado sem repercussão patrimonial". (Chaves, Antônio. Tratado de 

Direito Civil. Vol. III - SP. Ed. Revista dos Tribunais. 1995). Rizzato Nunes 

ao tratar dos danos morais discorre que: "... o dano moral é aquele que 

afeta a paz interior da pessoa lesada; atinge seu sentimento, o decoro, o 

ego, a honra, enfim tudo aquilo que não tem valor econômico mas causa 

dor e sofrimento. É, pois, a dor física e/ou psicológica sentida pelo 

indivíduo." (citado por Barboza, Jovi Vieira. Dano Moral: O Problema do 

Quantum Debeatur nas Indenizações por Dano Moral. Curitiba: Juruá, 

2006. pág. 132). É cediço que incumbe ao autor a comprovação dos fatos 

constitutivos de seu direito. O processo se rege pelo princípio da verdade 

real, por meio do qual, procura-se um juízo de extrema probabilidade de 

existência ou inexistência dos fatos, obrigando às partes utilizarem de 

suas faculdades processuais, cumprindo ao autor demonstrar em a 

existência do ato ou fato por ele descrito na inicial e ao réu a prova de que 

destas alegações não decorrem as consequências pretendidas pela parte 

contrária. Sobre a questão, a doutrina explica: "A regra que impera mesmo 

em processo é de que 'quem alega o fato deve prová-lo'. O fato será 

constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, não importando 

a posição das partes no processo. Desde que haja a afirmação da 

existência ou inexistência de fato, de onde se extrai situação, 

circunstância ou direito a favorecer a quem alega, dele é o ônus da prova" 

Ernane Fidélis dos Santos. Manual de Direito Processual Civil, vol. I, pág. 

424. Sobre a matéria, eis a jurisprudência: "INDENIZAÇÃO - DANOS 

MORAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA EXISTÊNCIA - MERO 

ABORRECIMENTO. Para a procedência do pedido de dano moral, deverá o 

autor comprovar que ele ultrapassou o patamar dos meros aborrecimentos 

e desgastes normais advindos de qualquer relação comercial, 

abalando-lhe o crédito, ou colocando-o em situação difícil com os seus 

credores, a ponto de atingir-lhe a moral e a honra." (TJMG - Apelação Cível 

N° 1.0024.04.256160-5/001 - Desª. Selma Marques - 11ª Câmara Cível - 

19/12/07) Sobre a obrigatoriedade de ser provado o abalo moral em casos 

como o dos autos, eis a doutrina: “Seria uma demasia, algo até impossível, 

exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de 

depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o 

descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios 

tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da 

irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. Neste 

ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral 
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esta ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a 

ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma 

satisfação de ordem pecuniária do lesado. Em outras palavras, o dano 

moral existe in re ipsa; deveria inexoravelmente do próprio fato ofensivo, 

de tal modo que, provada a ofensa, uma presunção hominis facti, que 

decorre das regras da experiência comum” (Sérgio Cavalieri Filho, 

Programa de Responsabilidade Civil, 3ª Edição, Malheiros, páginas 91/92). 

Assevera a empresa ré que a autora é devedora contumaz, por isso, não 

faz jus à indenização por dano moral. Não há dúvida que a autora possui 

outra restrição por débito vencido em 10 de fevereiro de 2015, conforme 

ID-11331491, todavia, o débito aqui questionado é oriundo de ato ilícito não 

levado a efeito pela autora. Ademais, o simples fato de a autora ter outra 

negativação em seu nome não afasta os danos morais sofridos em razão 

da inscrição indevida discutida no presente feito. “EMENTA: APELAÇÃO. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

DANOS MORAIS. SÚMULA N. 385 STJ. Rejeita-se a preliminar de 

fundamento inatacado quando o apelante, no recurso por ele manejado, se 

insurgiu contra aquilo que ficou decidido em primeira instância. É de se 

manter hígida a negativação, tal como disposta no cadastro de restrição 

de crédito, quando inexistir comprovação acerca da liquidação do débito 

correspondente. Hipótese em que tal entendimento se reafirma quando se 

verifica que existem outras negativações lançadas em detrimento da 

parte, o que atrai a aplicação da súmula n. 385 do STJ. V.V. Para justificar 

a negativação do nome de consumidor, o suposto credor deverá estar 

embasado em documento líquido certo e exigível, sem o que a negativação 

caracteriza o excesso do artigo 187 do Código Civil, pela violação da regra 

do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Títulos líquidos certos e 

exigíveis são os relacionados no artigo 784 do Código de Processo Civil. 

Tanto a negativação abusiva, quanto a indevida, caracterizam ilícito, pelo 

que a sua ocorrência impõe o dever de indenizar nos termos do artigo 944 

do Código Civil. Mesmo que o consumidor tenha seu nome inscrito por mais 

de uma vez no cadastro restritivo de crédito, a comprovação de uma 

inscrição efetuada indevidamente enseja reparação de danos morais 

(TJMG – Rel. Des. Tiago Pinto, julgado em 25 de abri de 2018) Assim, 

irrefragavelmente provado que houve a má prestação de serviços, o que 

causou, com sua inércia dissabores de toda ordem à pessoa da autora, 

resta fixar o quantum indenizável. Ademais, a prova do dano moral 

reclama simples demonstração do ato ilícito. Sobre a matéria, pertinente a 

transcrição doutrinária de Carlos Alberto Bittar: "Na concepção moderna 

da teoria de reparação de danos morais prevalece de início, a orientação 

de que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato 

da violação. Com isto, verificado o evento danoso, surge 'ipso facto' a 

necessidade de reparação, uma vez que presentes os pressupostos de 

direito" (Reparação Civil por danos Morais - Ed. RT 1993 - p. 202). Por isto, 

ao contrário do que diz a empresa ré, o dano moral configurou-se de modo 

cabal devendo ser ressarcido. Quanto à dosagem da indenização por 

danos morais, predomina o critério do arbitramento judicial, tendo-se em 

conta que a reparação do dano moral tem duplo caráter: compensatório 

para a vítima e punitivo para o ofensor. Sendo morais os danos causados 

a outrem, o dever de reparar será estabelecido pelo julgador de acordo 

com as peculiaridades que se apresentarem no caso concreto, mas 

sempre tendo em vista a extensão da lesão sofrida pela vítima. Também é 

importante que fique consagrada a adequação entre a ofensa e a 

indenização, sob pena de restar cristalizado inaceitável enriquecimento de 

uma das partes e irregular desfalque da outra. A relação de equilíbrio 

entre dano e indenização pode ser mantida em qualquer modalidade de 

responsabilidade civil. O Juiz deverá portar-se com equidade e ser 

extremamente criterioso, tendo como meta a prevalência do bom senso e 

do sentido ideal de justo. Cumpre destacar, igualmente, que entre as 

cautelas a serem adotadas pelo julgador deverá estar a de não 

transformar a indenização em algo meramente simbólico, pois, se isto 

ocorrer estará ferida de morte a responsabilidade civil como instituto 

destinado a promover a reparação de injustas e danosas agressões. Caio 

Mário da Silva Pereira leciona: "O problema de sua reparação deve ser 

posto em termos de que a reparação do dano moral, a par do caráter 

punitivo imposto ao agente, tem de assumir sentido compensatório. Sem a 

noção de equivalência, que é própria da indenização do dano material, 

corresponderá à função compensatória pelo que tiver sofrido. Somente 

assumindo uma concepção desta ordem é que se compreenderá que o 

direito positivo estabelece o princípio da reparação do dano moral. A isso 

é de se acrescer que na reparação do dano moral insere-se uma atitude 

de solidariedade à vítima" (Responsabilidade Civil, 6ª ed., Forense, 1995, p. 

60). O numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do 

abalo sofrido, produzindo, nos causadores do mal, impacto suficiente para 

dissuadi-los de igual procedimento, forçando-os a adotar uma cautela 

maior, diante de situações como a descrita nestes autos. Segundo Carlos 

Roberto Gonçalves: "O problema da quantificação do dano moral tem 

preocupado o mundo jurídico, em virtude da proliferação de demandas, 

sem que existam parâmetros seguros para a sua estimação. Enquanto o 

ressarcimento do dano material procura colocar a vítima no estado 

anterior, recompondo o patrimônio afetado mediante a aplicação da 

fórmula 'danos emergentes-lucros cessantes', a reparação do dano moral 

objetiva apenas uma compensação, um consolo, sem mensurar a dor. Em 

todas as demandas que envolvem danos morais, o juiz defronta-se com o 

mesmo problema: a perplexidade ante a inexistência de critérios uniformes 

e definidos para arbitrar um valor adequado". (Responsabilidade Civil, 

Editora Saraiva, 8ª edição, p. 569). Assim, irrefragavelmente provado que 

houve a má prestação de serviços, causando, com sua inércia, 

dissabores de toda ordem à pessoa da autora, resta fixar o quantum 

indenizável e, em situação como dos autos, arbitro em R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se deve levar 

em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é 

preciso também a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e 

patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada. Face ao exposto 

e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a 

presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c 

Indenização por Danos Morais" promovida por MARIA MENDES DOS 

SANTOS, em desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A, com qualificação nos 

autos, para o fim de condenar a empresa ré no pagamento da importância 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser 

corrigida – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar 

desta decisão; declarar a inexistência do débito no importe de R$ 103,59 

(cento e três reais, cinquenta e nove centavos), bem como das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão ID-10648548. 

Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt, 

10/julho/2.018.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008701-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARISTON CADIDE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1008701-48.2017 Ação: Busca e Apreensão Autora: Omni S.A. Crédito, 

Financiamento e Investimento. Réu: Ariston Cadidé da Silva. Vistos, etc... 

OMNI S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com qualificação 

nos autos, via seu bastante procurador, na presente ação que move em 

desfavor de ARISTON CADIDÉ DA SILVA, devidamente qualificado, 

requereu a desistência da ação no (id.13890870), vindo-me conclusos. É 

o relatório necessário. D E C I D O: Homologo a desistência da ação, para 

os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Face 

ao exposto, JULGO e DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente 

processo aforado por OMNI S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, em desfavor de ARISTON CADIDÉ DA SILVA, com 

qualificação nos autos e o faço com fulcro no artigo 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil. Custas pela parte autora, em consonância com o 

disposto no artigo 90 do CPC. Façam as baixas devidas. Transitada em 

julgado, o que deve ser certificado e após pagas as custas, se houver, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 10 de julho 

de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009146-66.2017.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

COSME BEZERRA CUSTODIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1009146-66.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO 

SUMÁRIO (22). Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: COSME 

BEZERRA CUSTODIO Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Senhor(a): AUTOR: COSME 

BEZERRA CUSTODIO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, nos termos do processo acima indicado, para 

que se manifeste sobre a petição e documentos 13239711 no prazo de 05 

dias requerendo o que de direito. SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001413-83.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP0182424-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO LUIZ BOFF (EXECUTADO)

ALEXANDRE BOFF (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

na qualidade de patrono da parte AUTORA para que, efetue o pagamento 

da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da CPD - Central de 

Pagamento de Diligências, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da 

CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

poderá ser extraída no site do TJMT, devendo juntar uma cópia aos autos, 

com a finalidade de cumprimento de Mandado no Bairro: Distrito Industrial e 

Cidade Salmen - Rondonópolis - MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000207-34.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROZENILDA BONIFACIO DE MATOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0014310A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ROZENILDA BONIFACIO DE 

MATOS SANTOS Parte Ré: RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Senhor(a): AUTOR: ROZENILDA 

BONIFACIO DE MATOS SANTOS e RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Procedo a INTIMAÇÃO de Vossas 

Senhorias, na qualidade de patrono das partes autora e requerida, nos 

termos do processo acima indicado, do inteiro teor da decisão ID 

12867689, cujo teor a seguir transcrevo: "Vistos etc. Manifestem-se as 

partes sobre o interesse na produção de prova oral em audiência neste 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Em caso positivo, deverão justificar 

sua necessidade, sob pena de indeferimento e julgamento de plano da 

demanda." SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003953-36.2018.8.11.0003

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:

ANDRESSA NUNES MORENO MILLECK (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

na qualidade de patrono da parte AUTORA para que, efetue o pagamento 

da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da CPD - Central de 

Pagamento de Diligências, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da 

CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

poderá ser extraída no site do TJMT, devendo juntar uma cópia aos autos, 

com a finalidade de cumprimento de Mandado no Bairro: Jardim Santa 

Marta - Rondonópolis - MT.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002602-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOIR VIEIRA GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002602-28.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: VALDOIR VIEIRA GONCALVES Vistos etc. Observo, a priori, 

a necessidade de a parte autora juntar aos autos cópia do Contrato de 

Alienação Fiduciária mencionado na exordial assinado pelo demandado, 

visto que é documento imprescindível para a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente. Assim sendo, intime-se a parte autora para que 

emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, no sentido de juntar aos 

autos cópia da via assinada do contrato de alienação fiduciária, tendo em 

vista sua relevância para a presente ação, bem como comprovar nos 

autos o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do art. 321 do CPC/15. Decorrido o 

prazo, conclusos. RONDONÓPOLIS, 10 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004905-15.2018.8.11.0003

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:

EDIVALDO RUBENS DE SOUZA FILHO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1004905-15.2018.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 4.391,70; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: BUSCA E 

APREENSÃO (181). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Parte Ré: 

REQUERIDO: EDIVALDO RUBENS DE SOUZA FILHO Senhor(a): 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

nos termos do processo acima indicado, da decisão ID 14009812, bem 

como para cumprimento da determinação alí contida, no prazo 

estabelecido, sob pena de indeferimento da peça inicial. SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001883-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZAR NOVAIS DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1001883-46.2018.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 94.847,93; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 
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SUMÁRIO (22)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: DENIZAR NOVAIS DA ROCHA Parte Ré: 

RÉU: ICATU SEGUROS S/A O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000408-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE GEROLA DE SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIMOPAR MOVEIS LTDA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1000408-55.2018.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 10.099,20; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, LIMINAR, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / 

TUTELA ESPECÍFICA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: JANETE GEROLA DE SA Parte Ré: RÉU: CIMOPAR MOVEIS LTDA 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. SEDE 

DO 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 

34106100

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004592-25.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO LIMA FERREIRA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

na qualidade de patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca da 

Certidão Negativa do Oficial de Justiça de ID nº 13009991, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003798-04.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANAITA TEIXEIRA RIOS - ME (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

na qualidade de patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca da 

Certidão Negativa do Oficial de Justiça de ID nº 12873082, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000282-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY RODRIGUES RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0015562A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1000282-05.2018.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[SEGURO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: SIDNEY RODRIGUES RAMOS Parte Ré: RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. SEDE 

DO 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 

34106100

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004588-85.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDI FAGUNDES DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1004588-85.2016.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 4.013,43; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: BUSCA E 

APREENSÃO (181). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

OMNI FINANCEIRA S/A Parte Ré: REQUERIDO: JURANDI FAGUNDES DA 

SILVA Senhor(a): REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A e REQUERIDO: 

JURANDI FAGUNDES DA SILVA- Procedo a INTIMAÇÃO de Vossas 

Senhorias, na qualidade de REQUERENTE e REQUERIDO(A), nos termos do 

processo acima indicado, da sentença ID 12022070. SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001402-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DA SILVA QUERINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB OAB - MS16253 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (RÉU)

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO OAB - MT0014909A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1001402-83.2018.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 55.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

ANDERSON DA SILVA QUERINO Parte Ré: RÉU: CONSTRUTORA E 

IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. SEDE 

DO 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 

34106100.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 33895 Nr: 8578-39.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ROQUE FRIEDRICH TERNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU REIS DUARTE CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEISSIANY NADINE 

CARVALHO CAETANO - OAB:18950/O

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, para manifestar-se a 

respeito do desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 452075 Nr: 7254-52.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONISETE APARECIDO BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:15612/MT, KATIA LUZIA DE GODOI - OAB:12393/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 75/76, no prazo 

legal, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 354749 Nr: 9762-78.2005.811.0003

 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: OTAVIO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ARMANDO DE FREITAS, ARLENE 

VANNI DE FREITAS, MARIA HELENA DE FREITAS PALAMONE, IVAN NEI 

PALAMONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HADAN FELIPE PORFÍRIO - 

OAB:13.715/MT, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISVALDO SILVA JARDIM - 

OAB:8183/MT

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao Recurso da Apelação de folhas nº 320/326.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 746754 Nr: 6027-22.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HASS & ARRUDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE RITA POTRICH - 

OAB:OAB/MS 7777, SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - OAB:14726

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, no prazo legal, 

manifestar acerca das informações de fls. 257, requerendo, para tanto, o 

que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 716634 Nr: 12028-91.2012.811.0003

 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: EZENITE APARECIDA PRATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU SEGUROS S/A, COOPERATIVA SICREDI 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - 

OAB:13807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A-MT

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO os procuradores das partes para manifestarem, no 

prazo legal, sobre as informações de folhas nº 230/231 (laudo pericial), 

requerendo, para tanto, o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 808653 Nr: 17553-49.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR ORLATO ME, TRANSPORTADORA PRATES 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AMELIA SARAIVA - 

OAB:41233

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:11134/MT

 o procurador da parte autora para que, efetue o depósito da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 72,00 (setenta e dois), na Conta 

Corrente n° 43.746-8, Agência 0551-7, Banco do Brasil S/A, para 

cumprimento do Mandado, devendo juntar nos autos dois comprovantes 

do referido depósito, sendo um original e uma copia. Conforme item 3.3.7 

da CNGC e orientação da Central de Mandados, só serão aceitos 

depósitos bancários com apresentação do original, não sendo aceitos 

agendamentos de depósitos, envelope ou cópia de transferências 

bancárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 429482 Nr: 11567-27.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAM CRISTINA MOREIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:OAB/MT 17555-A, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDES - OAB:16.691-A, LUIZ FERNANDO DA SILVA PALUDO - 

OAB:SP-214.045, NEURI LUIZ PIGATTO FILHO - OAB:11974/MS

 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 efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para expedição de 

Mandado de Citação na Comarca contígua/Pedra Preta-MT, uma vez que 

as custas juntadas nos autos referem-se a uma Carta Precatória. 

Manifeste-se para as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 750481 Nr: 7998-42.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO JOSE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BGN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846-A

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO os procuradores das partes para manifestarem sobre o 

interesse na produção de prova neste feito, em 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 415435 Nr: 11050-56.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO JOAO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MS12.473A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, para pedido 

de vista dos autos, no prazo legal, tendo em vista que a intimação anterior 

saiu em nome de procurador diverso do constante nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 799705 Nr: 14275-40.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVIA ZUCATO JULIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 Intimação do patrono da parte requerida, para manifestar acerca do 

peticionamento de folhas 205/206, no prazo de 05 (cinco) dias.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005103-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA ALVES SOUZA (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)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001359-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANANDA ZANCAM ANDROCHESKI (AUTOR)

F. Z. A. (AUTOR)

ANGELA AMELIA ZANCAM ANDROCHESKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO OAB - MT15606/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTROESTE AMBIENTAL COLETA TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA 

LTDA - EPP (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002784-82.2016.8.11.0003

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:

JOSE PRIMO DA SILVA (EXECUTADO)

J P DA SILVA REPRESENTACOES - ME (EXECUTADO)

 

Código Processo nº 1002784-82.2016.8.11.0003 Vistos etc. Devidamente 

citado para cumprir a obrigação o executado não efetuou o pagamento do 

débito, tampouco ofereceu embargos a execução (Id. 10888832). Assim, 

em observância ao artigo 835, I e 854, do CPC, defiro o pedido para a 

realização da penhora on line, nas contas bancárias do devedor J P da 

Silva Representações (CNPJ nº 12.269.100/0001-05) e do devedor José 

Primo da Silva (CPF nº. 174.077.451-53), com utilização do convênio 

BacenJud, até o valor do débito indicado no cálculo constante no Id. 

11692606. Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 15 de março 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000729-61.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO BRANCO JUNIOR OAB - SP86475 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL TELES SANTOS (RÉU)

 

.Processo nº 1000729-61.2016.8.11.0003. Vistos etc. Consta da certidão 

do Id. 10889767, a informação de que embora devidamente citada para 

cumprir a obrigação, a requerida não efetuou o pagamento do débito, 

tampouco ofereceu embargos monitórios. Desse modo, determino a 

conversão do pedido monitório em processo executivo, nos termos da 

decisão do Id. 1568508. Anote o necessário. Em observância ao artigo 

835, I e 854, do CPC, defiro o pedido para a realização da penhora on line, 

nas contas bancárias da devedora Raquel Teles Santos, sob o CPF nº 

048.714.431-75, com utilização do convênio BacenJud, até o valor do 

débito no importe de R$ 41.578,33 (quarenta e um mil, quinhentos e 

setenta e oito reais e trinta e três centavos) - (Num. 11482331 - Pág. 3). 

Expeça o necessário. Cumpra. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 19 de março de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003945-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FILIPE GUEDES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 723122 Nr: 4115-24.2013.811.0003

 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): LÍRIOS DO CAMPO EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, ADELICE LOPES FONTOURA, JORDELIRIO MOREIRA 

ALVES, AYLTON MOREIRA ALVES, RC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, CATALÃO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, ESPÓLIO DE DEOCLECIANO MOREIRA ALVES, PAULO SERGIO 

ALVES, JAIRO MOREIRA ALVES, RICARDO CORREA BORGES, SOLOPAR 

- SOLO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CLAIRE FERREIRA 

MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON PABLO F. DE 

CAMARGO - OAB:MT - 15.222, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT, 

LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:3504-A/MT, WILLIAM ULISSES 

GEBRIM - OAB:11.614-B

 Código nº 723122

Ação Civil Pública

Autor: Ministério Público Estadual

Réus: Lírios do Campo Empreendimentos Imobiliários Ltda e outros
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Vistos etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR em face de 

LÍRIOS DO CAMPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, R C 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e outros, também qualificados no 

processo, visando compelir os demandados a promoverem a limpeza 

imediata e continuamente dos imóveis descritos na inicial.

 À fls. 1925/1926, as partes noticiam a realização de acordo e requerem 

sua homologação. Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. EXAMINADOS.

DECIDO.

A petição de acordo encontra-se apta para surtir seus jurídicos efeitos.

 Ex positis, homologo o acordo firmado entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos faz parte integrante desta 

decisão. Julgo extinto o processo com julgamento de mérito ex vi do 

disposto no artigo 487, inciso III, "b", do CPC. Expeça ofício ao CRI para 

cancelamento das averbações nas matrículas descrita na inicial, com 

exceção dos lotes de terrenos constantes do item "4" do acordo (fls. 

1925-verso). Sem custas e honorários advocatícios vez que incabíveis à 

espécie. Com a desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 26 de junho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 274503 Nr: 6004-67.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON BELONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDA GAVOGLIO VIOLA, IVANDER ROBERTO 

VIOLA, CILENE PRADOS VIOLA, IZILDA APARECIDA VIOLA, IJANI AYNE 

VIOLA TORREMOCHA, JOAO CARLOS TROUVA, ALBERTO 

TORREMOCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GOMES NERY - 

OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ROSELEIDE 

MARTINELLI DE MENDONCA - OAB:8380/MT, VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 Código nº 274503

Vistos etc.

Compulsando o caderno processual, observa-se que a decisão proferida 

pelo e. STJ à fls. 985/987, refere-se a Recurso Especial diverso daquele 

em que houve decisão de concessão de efeito suspensivo pelo e. TJMT, 

qual seja: REsp nº 52.453/2014, o qual é de relatoria do Min. Luís Felipe 

Salomão e encontra-se concluso para julgamento (fls. 1021/1022.

Dessa forma, mantenho a suspensão dos presentes autos, nos termos da 

decisão à fls. 976.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 26 de junho de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 715177 Nr: 10436-12.2012.811.0003

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA FATIMA TAVARES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT20853-A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 715177

Vistos etc.

Diferentemente do alegado pela instituição financeira à fls. 124/125, em 

verdade trata-se de ação de busca e apreensão convertida em depósito, 

não havendo, assim, que se falar em ação de execução.

Dessa forma, indefiro o pedido de arresto pelo sistema bacenjud.

Intime o autor, pessoalmente, pelo ARMP, bem como na pessoa do 

advogado constituído, pelo DJE, para promover os atos necessários para 

a efetivação da citação da ré, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

extinção.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 26 de junho de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 795361 Nr: 12541-54.2015.811.0003

 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: DVSB, CLARICE SENA DA SILVA, CLARICE SENA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISABEL MARTINS DE SOUZA MORAES, JOSE 

LAZARO PEREIRA FERREIRA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E 

MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO DO AMARAL LEAL - 

OAB:15854/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358, SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 Código nº 795361

Vistos etc.

Considerando a manifestação do expert à fls. 567, hei por bem 

desonerá-lo da obrigação. Nomeio perito do Juízo o Médico-Cirurgião 

ALEXANDRE FRANÇA ALMEIDA, com endereço no Hospital Regional de 

Rondonópolis, independentemente de compromisso.

 Intime-o para apresentar proposta de honorários, os quais serão 

suportados pelo segundo e terceiro demandados.

Após, digam as partes.

 Mantenho as cominações das decisões à fls. 529/530 e 562.

Intime.

Rondonópolis-MT, 26 de junho de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 729828 Nr: 10460-06.2013.811.0003

 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: HEITOR WILLINGHOEFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE PASTORES E MINISTROS DO 

BRASIL, GENERALI BRASIL SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON RITTER - 

OAB:OAB/MT15465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA PIRES GONTIJO - 

OAB:134.604-MG, MARCIO DE AVILA MARTINS FILHO - OAB:14475, 

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA - OAB:10445/O

 Dessa forma, em respeito aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, homologo o valor dos honorários periciais, na forma 

proposta à fls. 530/532, ou seja, em R$ 4.182,00 (quatro mil e cento e 

oitenta e dois reais), que se mostra suficiente para remunerar de forma 

digna o trabalho a ser desenvolvido pela profissional 

mencionada.Determino que os executados deposite-os em 10 (dez) dias, 

sob pena de se considerar que a parte desiste da produção da prova 

técnica.Mantenho as cominações das decisões à fls. 482 e 523. 2.0 - DA 

LIBERAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSODefiro o pedido de 

levantamento do valor complementado pelo seguradora à fls. 521, na 

forma requerida à fls. 525/526, haja vista tratar-se de verba 

incontroversa.Intime.Rondonópolis-MT, 27 de junho de 2.018.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 708059 Nr: 2891-85.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARINA ESTER MASSANEIRO BORGES, MARIDEUZA 

DA SILVA MASSANEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI DOS SANTOS TEIXEIRA, APPELT 

TRANSPORTES LTDA, ADELAR KOELZER APPELT, ADEMAR LUIZ APPELT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE LOPES RODRIGUES 

PUGAS - OAB:12.670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO VANZELI - 

OAB:7588/MT

 Código nº 708059

Vistos etc.

I – Em face da inércia da credora (fls. 504), encaminhe os autos ao 

arquivo, com baixa na relação de feitos, conservando em aberto a 

distribuição até manifestação do interessado.

 Rondonópolis - MT, 26 de junho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 729566 Nr: 10238-38.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE DIOCASSINO JOSÉ TOMÁS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANJAS CARREIRO AGROINDUSTRIAL 

LTDA, ALCIBIO FERREIRA, DELURDES ALVES ROMANO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO LOPES DE 

SOUSA - OAB:3948/MT

 Código nº. 729566

Vistos etc.

Em face do falecimento do executado ALCIBIO FERREIRA, determino a 

suspensão do feito em relação a ele (CPC, art. 313, I).

Intime o credor para providenciar os atos necessários para que os 

sucessores do falecido venham aos autos.

 Cumpra.

Rondonópolis-MT, 26 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 717951 Nr: 13398-08.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER DA SILVA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT/9948 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, considerando a inércia do demandante, que não promoveu os 

atos necessários para o prosseguimento da demanda, julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, incisos III e IV, do CPC. Revogo os 

termos da liminar deferida e determino a baixa do gravame incidente sobre 

o automotor. Custas pelo autor. Sem verba honorária vez que a 

angularização processual não se aperfeiçoou. Com o trânsito em julgado 

ou desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis - MT, 26 de junho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 817932 Nr: 2194-25.2016.811.0003

 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: THIAGO ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Ex positis, considerando a inércia do requerente que não promoveu os 

atos necessários para o prosseguimento da demanda e ante a ausência 

dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do 

processo, julgo extinto o processo, com amparo no artigo 485, inciso IV do 

CPC. Condeno o demandante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. Entretanto, suspendo sua cobrança ante o 

benefício da Justiça Gratuita. Determino o levantamento/devolução do 

valor depositado nos autos a título de honorários periciais, no importe de 

R$ 305,65 (trezentos e cinco reais e sessenta e cinco centavos) e seus 

eventuais acréscimos em favor da requerida na conta bancária indicada á 

fls. 62. Com o trânsito em julgado ou desistência do prazo recursal, ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 25 

de junho de 2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 824488 Nr: 4424-40.2016.811.0003

 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: DIONEY OLIVEIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA THAISE SOARES 

CARVALHO - OAB:19274/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Código nº 824488

Vistos etc.

Observa-se dos autos que o houve pagamento espontâneo da 

condenação imposta à demandada (fls. 74/76).

O credor concorda com o valor depositado e requer o seu levantamento.

Dessa forma, defiro o pedido de levantamento do montante depositado 

judicialmente, na forma requerida à fls. 73.

Após, intime a seguradora para o recolhimento das custas finais apuradas 

à fls. 71/72.

Comprovado o pagamento das custas finais, ao arquivo, com baixa e 

anotações necessárias.

Rondonópolis-MT, 26 de junho de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 753595 Nr: 9593-76.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO CASARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:MT/3162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 753595

Vistos etc.

Considerando que as tentativas de citação do executado restaram 

infrutíferas; considerando, ainda, que feito se arrasta há quase 04 

(quatro) anos sem que a credora consiga promover os atos processuais 

necessários para o seu regular andamento, hei por bem deferir a sua 

citação editalícia, com prazo de 20 (vinte) dias, devendo serem 

observados os comandos do artigo 257, do CPC.

Deverá o edital ser publicado em jornal local, de grande circulação, pelo 

menos duas vezes, em prazo não superior a 10 (dez) dias.

Deverá a exequente comprovar nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, o 

cumprimento desta decisão sob pena de extinção.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 26 de junho de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 810104 Nr: 17907-74.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: VP EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO GUTERRES ROCHA - 

OAB:OAB/RJ 128.524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STELLA HAIDAR ARBID 

ZUCATO - OAB:MT/10.931-A

 Código nº 810104

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: VP Empreendimentos Ltdda

Executado: Construtora Tripolo Ltda

Vistos etc.

VP EMPREENDIMENTOS LTDA, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em face 

de CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA, também qualificada no processo, 

visando receber a importância de R$ 251,073,55.

 A exequente noticia o recebimento do seu crédito e requer a extinção do 

processo (fls. 118). Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Ex positis, ante o cumprimento da obrigação, julgo extinta a presente ação 

de execução, nos termos do artigo 487, inciso III, "b", do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo 

recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 26 de junho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 713340 Nr: 8453-75.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HONORIO ALVES DE SOUZA, MARIA MADALENA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SOUZA DE DEUS, TEREZINHA IVANETE 

BASSI DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 713340

Vistos etc.

Homologo os honorários periciais na forma apresentada à fls. 170/173.

Intime a expert para designar dia e hora para a realização dos trabalhos, 

sendo certo que a data não poderá ser superior há 20 (vinte) dias, 

contados da data da sua intimação. A conclusão do laudo deverá vir aos 

autos no prazo de 15 (quinze) dias após o início.

Intime as partes nas pessoas dos respectivos advogados e os 

assistentes técnicos, eventualmente indicados.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 26 de junho de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 821548 Nr: 3439-71.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO ABREU CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 821548

Vistos etc.

I – Em face da inércia do credor (fls. 42 e 45), encaminhe os autos ao 

arquivo, com baixa na relação de feitos, conservando em aberto a 

distribuição até manifestação do interessado.

 Rondonópolis - MT, 26 de junho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 420899 Nr: 3173-31.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACONIAS RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MALOVA NOIVAS DAMAS E TRAJES DE 

FESTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:14126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA LEITE DA 

SILVA - OAB:20.806 OAB/GO, DIOJI IKEDA - OAB:29183/GO

 Código nº 420899

Vistos etc.

I – Em face da inércia do credor (fls. 365), encaminhe os autos ao arquivo, 

com baixa na relação de feitos, conservando em aberto a distribuição até 

manifestação do interessado.

 Rondonópolis - MT, 26 de junho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 447844 Nr: 3023-79.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAILZE OLIVEIRA FLÁVIO, LOURENÇO RODRIGUES 

NOGUEIRA, EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FACIL, INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA - RONDONÓPOLIS I - SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152.165

 Código nº 447844

Vistos etc.

MAILZE OLIVEIRA FLÁVIO e LOURENÇO RODRIGUES NOGUEIRA, 

qualificados nos autos, ingressaram com AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS COM 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA convertida em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

em face de SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 

RONDONÓPOLIS e RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, também 

qualificada no processo, visando a recebimento da importância de R$ 

36.462,74.

 As partes noticiam a realização de acordo e pleiteiam a sua homologação 

(fls. 318/320). Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Ex positis, homologo o acordo noticiado nos autos (fls. 318/320), para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos faz parte integrante 

desta decisão. Julgo extinto o processo nos termos do disposto no artigo 

487, inciso III, do CPC. As Custas judiciais já foram recolhidas (fls. 

307/309) e honorários advocatícios na forma pactuada. Com a desistência 

do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 26 de junho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 447261 Nr: 2440-94.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORENA DE FREITAS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVAIR FERREIRA MARQUES, ELIA BORGES 

MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO ANTONIO GARCIA - 

OAB:MT/12104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA LIMA - OAB:, 

GLEISE DIAS PEREIRA - OAB:, THIAGO NUNES DE OLIVEIRA MORAIS - 

OAB:
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 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMISSÃO DO LEILOEIRO. 

Somente é devida a comissão ao leiloeiro quando houver sido concluída a 

hasta ou o leilão. Mostra-se indevido o pagamento da comissão do leiloeiro 

quando há desistência da ação, no caso de acordo entre as partes, 

adjudicação, porquanto a venda judicial não restou perfectibilizada, 

ressalvando-se o direito ao reembolso das despesas para sua realização. 

Precedentes jurisprudenciais. Em decisão monocrática, dou provimento ao 

agravo. (Agravo de Instrumento Nº 70059173096, Vigésima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, 

Julgado em 07/04/2014) (TJ-RS - AI: 70059173096 RS, Relator: Glênio 

José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 07/04/2014, Vigésima 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

14/04/2014)”Após a efetivação do leilão e a comprovação do pagamento 

dos valores obtidos com a alienação do bem penhorado, dê-se vistas as 

partes para manifestação em 05 (cinco) dias.Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra.Rondonópolis-MT, 26 de junho de 2018.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 416520 Nr: 12187-73.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELMIRO DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIU MODAS E CONFECCOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERREIRA SILVA 

BECKER - OAB:17905/O, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - 

OAB:14885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCONDES RAI NOVACK - 

OAB:MT/8571

 Código nº 416520

Vistos etc.

I – Em face da inércia do credor (fls. 195), encaminhe os autos ao arquivo, 

com baixa na relação de feitos, conservando em aberto a distribuição até 

manifestação do interessado.

 Rondonópolis - MT, 26 de junho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 717066 Nr: 12483-56.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY SADY AUGUSTIN, SUELI SCHMITT 

AUGUSTIN, GABRIELA AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 717066

Vistos etc.

Considerando que as determinações constantes no art. 257 do CPC já 

foram devidamente cumpridas, nomeio Curador Especial aos revéis 

citados por edital, na pessoa de um dos Defensores Públicos que atua 

nessa Comarca.

Ato contínuo, intime o representante legal do credor pessoalmente por 

ARMP e seu patrono constituído nos autos, via DJE, para no prazo de 05 

(cinco) dias, promover o regular andamento do feito, indicando bens 

passíveis de penhora, sob pena de extinção da presente ação.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 26 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 389151 Nr: 2794-61.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE DOMINGOS DE JESUS MIRANDA, 

NEUZALINA DE SOUZA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTORIO NOTARIAL DA COMARCA DE 

PRUDENTOPOLIS, MÁRCIO MURTHA BRANDÃO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAILTON VILELA DE MORAES - 

OAB:4043-A/MT, SEBASTIAO PAULO JOSE MIRANDA - OAB:MS/4.265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON JOSE SANCHES NETO 

- OAB:OAB/TO 2566, NELSON PEREIRA LOPES - OAB:3951/MT

 Código nº 389151

Vistos etc.

I – Em face da inércia dos credores (fls. 476), encaminhe os autos ao 

arquivo, com baixa na relação de feitos, conservando em aberto a 

distribuição até manifestação do interessado.

 Rondonópolis - MT, 26 de junho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 282252 Nr: 5684-80.2001.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO CIRILO, JEANCARLO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL ALVES FERREIRA JUNIOR, MARIA DA 

GLORIA CERQUEIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT, PAULO SÉRGIO CIRILO - OAB:OAB/MT 5448-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172

 Código nº 282252

Vistos etc.

I – Em face da inércia dos credores (fls. 476), encaminhe os autos ao 

arquivo, com baixa na relação de feitos, conservando em aberto a 

distribuição até manifestação do interessado.

 Rondonópolis - MT, 26 de junho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 373044 Nr: 1454-19.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A (EM LIQUIDACAO 

JUDICIAL - Atual Banco Sistema S/A), DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO LUIZ DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUZANA CRISTINA 

FIGUEIREDO DE MORAES - OAB:9218/MT

 Código nº 434285

Vistos etc.

Considerando a necessidade de apuração do quantum debeatour de 

acordo com o comando judicial; considerando, ainda, as impugnações 

apresentadas pelo executado; considerando, também, que o atendimento 

aos princípios da efetividade da execução, da duração razoável do 

processo e da boa-fé processual, não pode resultar em uma prestação 

jurisdicional ineficiente e, mais, resultar na homologação de cálculo 

apresentado unilateralmente pelo devedor, determino a elaboração de 

cálculo por profissional especializado.

Nomeio perito do Juízo o Contador MICHEL COELHO BATISTA, com 

endereço nesta cidade, fone: (66) 9903 3386. Intime-o para apresentação 

de proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, os quais serão 

arcados pelo devedor.

Outorgo o prazo de 05 (cinco) dias para as partes indicarem assistentes 

técnicos e formularem quesitos, querendo.

Vindo aos autos a proposta de honorários, digam as partes.

 Intime.

Rondonópolis-MT, 26 de junho de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 700733 Nr: 8705-15.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE 

RONDONÓPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZANE REGINA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Código nº 700733

Vistos etc.

Considerando a manifestação da credora à fls. 123, defiro o pedido de 

suspensão do feito, pelo período de 01 (um) ano, nos termos do artigo 

921, III, do CPC.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis - MT, 26 de junho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 875597 Nr: 8630-63.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÇOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032/MT

 Código nº 875597

Vistos etc.

Considerando que a angularização processual se aperfeiçoou; 

considerando, ainda, a inexistência de questões preliminares que impeçam 

o desenvolvimento válido e regular do processo; considerando, também, 

que as questões fáticas alegadas pelas partes não encontram respaldo 

na documentação que instrui a inicial e a peça defensiva, determino que 

as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, isto no prazo 

de 05 (cinco) dias, justificando-as.

No mesmo prazo, deverão informar ao Juízo a possibilidade de acordo. 

Caso positivo deverão trazer aos autos a proposta para homologação.

Havendo decurso de prazo, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis, 26 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 710068 Nr: 5018-93.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB CREDLOJA- COOPERATIVA DE EC. E CRED. 

MUTUO DOS LOJ. E VESTUARIOS E CONF.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. R. BENEVENUTO - ME, ESLER ROBERTO 

BENEVENUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON SPARTALIS TEIXEIRA - 

OAB:3497-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 710068

Vistos etc.

I – Em face da inércia da credora (fls. 98), encaminhe os autos ao arquivo, 

com baixa na relação de feitos, conservando em aberto a distribuição até 

manifestação do interessado.

 Rondonópolis - MT, 26 de junho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 741565 Nr: 3039-28.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO ALMEIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS GABRIEL SILVA 

FRANÇA - OAB:OAB/MT 19.363

 Código nº 741565

Vistos etc.

Compulsando o caderno processual, observa-se que a tutela jurisdicional 

já foi entregue, inclusive com a sentença de mérito transitada em julgado.

Dessa forma, intime o autor para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 26 de junho de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 704664 Nr: 12642-33.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYRTON TRENTINI, CIDALVA APARECIDA ALCANTARA 

TRENTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA SUBTIL NETO, MELISSA 

TRINDADE GUIZARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/MT, WELBER COSTA BAIMA - 

OAB:MT/ 7870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON VIZINI CORREA 

JUNIOR - OAB:3076-A

 Código nº 704664

Vistos etc.

I – Em face da inércia da credora (fls. 92), encaminhe os autos ao arquivo, 

com baixa na relação de feitos, conservando em aberto a distribuição até 

manifestação do interessado.

 Rondonópolis - MT, 26 de junho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 448061 Nr: 3240-25.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA CRISTINA ALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 448061

Vistos etc.

I – Em face da inércia da credora (fls. 133), encaminhe os autos ao 

arquivo, com baixa na relação de feitos, conservando em aberto a 

distribuição até manifestação do interessado.

 Rondonópolis - MT, 26 de junho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 450978 Nr: 6158-02.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO HOLDING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J P COMERCIO DE ARMARINHOS E 

VARIEDADES LTDA, IRANI DA COSTA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 450978
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Vistos etc.

I – Em face da inércia da credora (fls. 178), encaminhe os autos ao 

arquivo, com baixa na relação de feitos, conservando em aberto a 

distribuição até manifestação do interessado.

 Rondonópolis - MT, 26 de junho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 443759 Nr: 12428-76.2010.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO NETO DE SOUZA, PAULO 

RICARDO POLTRANIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN VIEIRA ROCHA - 

OAB:10027-E, Rafael Aparecido Gonçalves - OAB:17.580, SABRINA 

DA SILVA GONÇALVES - OAB:15529

 Código nº 443759

Ação Penal

Autor: Ministério Público Estadual

Réu: Carlos Roberto Neto de Souza e outro

Vistos etc.

 MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu DENÚNCIA contra CARLOS 

ROBERTO NETO DE SOUZA E PAULO RICARDO POLTRANIERI, 

qualificados aos autos, como incurso nas sanções do artigo 34, II, da Lei 

9.605/98.

No curso do processo os denunciados obtiveram o benefício da 

suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89, da Lei 

9.099/95 (fls. 131 e 132) e cumpriram integralmente as condições 

impostas (fls. 145).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

O parágrafo 5º do art. 89, da Lei nº 9.099/95, estabelece que expirado o 

prazo da suspensão concedida sem que haja revogação, o juiz declarará 

extinta a punibilidade.

No caso presente, os autores do fato cumpriram as condições que lhe 

foram impostas, cabendo assim a extinção da punibilidade do acusado.

Diante do exposto, julgo extinta a punibilidade de CARLOS ROBERTO NETO 

DE SOUZA E PAULO RICARDO POLTRANIERI, ambos qualificados nos 

auto, nos termos do dispositivo suso mencionado.

Oficie a entidade “CPAR – CANTINHO DE PROTEÇÃO ANIMAL DE 

RONDONÓPOLIS”, para prestação de conta dos valores recebidos, 

encaminhando cópia dos documentos à fls. 139 e 140.

Custas “ex lege”.

Com o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa e anotações 

necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis-MT, 26 de junho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 102799 Nr: 984-95.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANDEIRANTES S/A (HOJE GRUPO UNIBANCO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DA SILVA MEDEIROS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:OAB/MG 22.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 Código nº 102799

Vistos etc.

I – Em face da inércia da credora (fls. 308), encaminhe os autos ao 

arquivo, com baixa na relação de feitos, conservando em aberto a 

distribuição até manifestação do interessado.

 Rondonópolis - MT, 26 de junho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 712751 Nr: 7833-63.2012.811.0003

 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: LEANDRO PINHEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOS, 

VOLKS DO BRASIL IND. DE VEICULOS AUTO LTDA, CAROLINA VEÍCULOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO MIGUEL CORREA - 

OAB:9.762-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA REMIGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:86844 , CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO - 

OAB:15528/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, MÁRCIO 

NOVAES CAVALCANTI - OAB:90604/SP, PATRICIA CARLIENE BARROS 

GIACOMOLLI (ATUALIZADO) - OAB:13739/MT, ROBERTO CESAR DA 

SILVA - OAB:11.994 /MT

 Código nº 715751

Vistos etc.

1.0 - DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS

Observa-se que houve reforma da decisão proferida na Primeira Instância, 

no Juízo ad quem, com a condenação das demandadas no ônus 

sucumbencial (fls. 366/370).

Dessa forma, encaminhe os autos à contadoria do juízo para apuração 

das custas judiciais e intime as requeridas para o devido recolhimento.

Havendo decurso de prazo sem o recolhimento das custas, determino que 

a srª Gestora promova os atos necessários para o apontamento do valor 

devido no Tabelionato de Títulos e Protestos desta Comarca, bem como, 

nos órgãos de proteção ao crédito.

2.0 - DA LIBERAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO

Considerando o depósito efetuado pela segunda devedora à fls. 402/403, 

defiro o pedido de levantamento do valor depositado, na forma requerida 

pelo autor à fls. 410.

Comprovado o pagamento das custas judiciais , ao arquivo, com baixa e 

anotações necessárias.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis - MT, 26 de junho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 781209 Nr: 6650-52.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE OPERAÇÕES LOGÍSTICAS E 

TRANSPORTE LTDA - ME, CARLOS ROBERTO DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 Código nº 781209

Vistos etc.

BANCO BRADESCO S/A, devidamente qualificado nos autos, ingressou 

com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO contra CENTRO DE OPERAÇÕES 

LOGÍSTICAS E TRANSPORTE LTDA, também qualificada no processo, 

objetivando o cumprimento de contrato firmado entre as partes, com 

cláusula de alienação fiduciária, mediante pagamento do débito ou entrega 

do bem.

O autor desistiu da ação (fls. 139). A requerida concordou com o pedido 

(fls. 147). Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

A hipótese é de extinção da demanda em face da desistência formulada 

pelo autor.

 Ex positis, homologo a desistência apresentada pelo requerente, para os 

fins do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo 

extinta a presente ação nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Defiro o pedido de expedição de ofício ao DETRAN para 
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liberação do gravame sobre o automotor, objeto da lide. A questão relativa 

às astrientes será apreciada em eventual cumprimento de sentença. 

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes a favor do advogado da ré, que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor dado à causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. 

Com o trânsito em julgado ou desistência do prazo recursal, ao arquivo 

com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 26 de junho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 819350 Nr: 2701-83.2016.811.0003

 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: BRASIL CAMINHÕES TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:MT/5.821-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20.191-A

 Código nº 819350

Vistos etc.

Considerando o depósito efetuado pela requerida à fls. 176/182, defiro o 

pedido de levantamento do valor depositado, na forma requerida pela 

autora à fls. 189.

Considerando, ainda, que a ré efetuou depósito em duplicidade da multa a 

ela aplicada, na quantia de R$ 947,32 (novecentos e quarenta e sete reais 

e trinta e dois centavos); considerando, também, que a autora concorda 

com o pedido de devolução, defiro o pedido de restituição na forma 

requerida à fls. 180/181.

 Após, considerando a inexistência de pendência no recolhimento das 

custas judiciais, ao arquivo, com baixa e anotações necessárias.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 26 de junho de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 727087 Nr: 7979-70.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNDO DOS PARAFUSOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 Código nº 727087

Vistos etc.

Intime a credora para manifestar-se sobre o pedido formulado pelo 

devedor à fls. 186/194, no prazo legal.

Após, voltem-me conclusos.

Rondonópolis-MT, 26 de junho de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 785034 Nr: 8203-37.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO NUNES MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 785034

Vistos etc.

Intime o credor, pessoalmente, por ARMP, bem como seu advogado, pelo 

DJE, para complementar o valor da diligência cotada pelo meirinho à fls. 32, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 26 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 292864 Nr: 7176-73.2002.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAHER & CIA LTDA, SEBASTIAO PAULA DO CANTO 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA OLIMPIA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA OLIMPIA DA COSTA - 

OAB:1.305-4

 Código nº 292864

Vistos etc.

Considerando a manifestação da credora à fls. 326, defiro o pedido de 

suspensão do feito, pelo período de 01 (um) ano, nos termos do artigo 

921, III, do CPC.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis - MT, 26 de junho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 102468 Nr: 595-13.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSE DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINES PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 102468

Vistos etc.

Intime a credora pra trazer aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, o cálculo 

atualizado do débito.

Após, voltem-me conclusos para apreciação do pedido formulado à fls. 

254/257.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 26 de junho de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 450062 Nr: 5242-65.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ RANGEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZÉLIA CARNEIRO DE VASCONCELOS, 

ROZELITA MOREIRA DAS NEVES, MOISES MENEZES NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B/MT, ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - OAB:11136/MT, 

VIVIANE PINTO DA SILVA DE AVILA - OAB:13707/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719, SAVIO DANILO LOPES LEITE - OAB:13507/MT

 Código nº. 450062

Vistos etc.

Compulsando o caderno processual, observa-se que o e. TJMT manteve a 

sentença proferida nesta Instância (fls. 596/602).

Vê-se que o autor efetuou o recolhimento das custas judiciais (fls. 

381/383).
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Com a baixa dos autos à origem, intime as partes para requererem o que 

entenderem de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Não havendo manifestação, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 21 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 62771 Nr: 11273-92.1997.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO SUL DE MATO 

GROSSO - SULCREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GARCIA NETO, REINALDO MACIEL 

GRACIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DOS SANTOS 

CAMARGO - OAB:5910/MT

 Código nº 62771

Vistos etc.

Considerando a Cooperativa de Crédito noticia a quitação do débito, julgo 

extinto o processo em relação a ela, nos termos do artigo 924, II, do CPC.

Determino o prosseguimento da demanda em relação aos ônus 

sucumbenciais, no valor informado à fls. 288-verso.

Promova as alterações e anotações necessárias para fazer constar como 

credor o advogado GERALDO ROBERTO PESCE.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 21 de junho de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 91934 Nr: 3289-86.1999.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR GONÇALVES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BERNARDES FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR GONÇALVES DE 

ARAÚJO - OAB:2.483/MT, VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - OAB:19.490 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO FERRAZ DE 

ANDRADE - OAB:6973/MT, JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - 

OAB:3052-A/MT

 Código nº 91934

Ação de Cumprimento de Sentença

Exequente: Moacir Gonçalves de Araújo

Executado: Rafael Bernardes Freitas

Vistos etc.

MOACIR GONÇALVES DE ARAÚJO, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em face de 

RAFAEL BERNARDES FREITAS, também qualificado no processo, visando 

receber a importância de R$ 13.970,25.

 O exequente noticia o recebimento do seu crédito e requer a extinção do 

processo (fls. 331/332). Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Ex positis, ante o cumprimento da obrigação, julgo extinta a presente ação 

de execução, nos termos do artigo 487, inciso III, "b", do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo 

recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 21 de junho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 861923 Nr: 3846-43.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELIS MARIA TONIAL SPIGOSSO, NILSO JOSE 

SPIGOSSO, MARIA DE FÁTIMA SPIGOSSO, NIVALDO LUIS SPIGOSSO, 

JOSEANE MARCANTE SPIGOSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLICIA LUPINETT FERNANDES - 

OAB:21899/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON LUIS FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4811/MT

 Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o 

pedido formalizado em sede de embargos de terceiro. Determino a 

desconstituição da penhora formalizada nos autos da execução em 

apenso, que recaiu sobre os imóveis, objeto das matrículas nºs 33.834, 

31.775, 31.776, 31.777 e 31.778, do CRI local. Condeno os embargados ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do artigo 85, § 8º, do CPC. 

Translade cópia desta decisão para os autos da execução em apenso. 

Oficie ao CRI para baixa da penhora sobre as quotas dos embargantes. 

Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal, ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 12 

de junho de 2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 701677 Nr: 9655-24.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCLAZA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPÍNOLA - OAB:15999, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 701677.

Vistos etc.

Em observância ao artigo 835, I e 854, do CPC, defiro o pedido para a 

realização da penhora on line, nas contas bancárias da executada, com 

utilização do convênio BancenJud, até o valor do débito indicado no 

cálculo à fls. 107.

Porventura reste infrutífera a tentativa ou os valores bloqueados não 

satisfaçam a integralidade do débito, proceda a pesquisa pelo sistema 

Renajud, buscando a localização de bens em nome da devedora, 

efetuando o bloqueio da transferência dos veículos existentes.

 Cumprida a determinação judicial com a efetivação de bloqueio de 

veículos, intime a devedora por edital, dando ciência a curadora nomeada 

e, a exequente, via DJE, para manifestação em 05 (cinco) dias.

Expeça o necessário. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 11 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 780889 Nr: 6548-30.2015.811.0003

 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 MARCOS ALVES, ROSEMARY IGLESIAS PORRAL 

ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARARA AZUL PROJETOS, CONSTRUÇÕES E 

INCORPORAÇÕES LTDA, ALEXANDRE TIBURCIO DE OZORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO RAMOS 

BARRIONUEVO JUNIOR - OAB:OAB/MT17225-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 780889.

Vistos etc.

Indefiro, por ora, o pedido de citação por edital, vez que tal ato é restrito 

aos casos previstos no artigo 256 do CPC e, a parte autora não 
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demonstrou que esgotou todos os meios para obter a localização da parte 

ré.

No entanto, visando a celeridade processual determino a busca do atual 

endereço dos requeridos, com a utilização dos Sistemas disponíveis ao 

Juízo - Infojud e BacenJud.

 Caso os endereços obtidos sejam os mesmos já diligenciados nos autos, 

desde já, defiro a citação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nos 

termos do artigo 246, IV, 256 e 257, III, do CPC.

Cumpra. Intime.

Rondonópolis-MT, 11 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 427012 Nr: 9131-95.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS NIVALDO MARQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 427012

Vistos etc.

I – Considerando que o credor não logrou êxito em localizar bens 

pertencentes ao devedor, defiro o pedido formulado à fls. 120, para a 

realização de pesquisa pelo sistema RENAJUD, objetivando a localização 

de veículos em nome do mesmo.

II – Cumpra.

Rondonópolis-MT, 11 de junho de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 753440 Nr: 9506-23.2014.811.0003

 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: SILVIO MOREIRA ELIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGON HENRIQUE MOREIRA MASSARI, BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469/PR

 .Código nº 753440.

Vistos etc.

Defiro o pedido de busca do atual endereço do requerido Egon Henrique 

Moreira Massari, com a utilização do Sistema Infojud.

 Vindo as informações, dê-se vista ao autor para manifestação em 05 

(cinco) dias.

Cumpra. Intime.

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.: 771777 Nr: 3069-29.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO JESUS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L A M FOLINI COBRANÇAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:136799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 771777

Vistos etc.

Defiro o pedido formulado pelo credor à fls. 70, para realização de 

penhora on line nas contas da executada com a utilização do Sistema 

BacenJud, devendo ser observado o valor constante à fls. 71.

Porventura reste infrutífera a tentativa, deverá o credor promover o 

regular andamento do feito indicando bens passíveis de penhora para a 

garantia da dívida.

Expeça o necessário. Cumpra. Intime.

Rondonópolis-MT, 07 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 63677 Nr: 12261-16.1997.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO LUIZ HOLLEMBACH, JEREMIAS FERRAZ DE 

ANDRADE NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADÃO DOS FREIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE - 

OAB:6973/MT, JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - 

OAB:3052-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BARÃO - OAB:8313

 CD. PROC. 63677

Vistos etc.

Considerando a certidão à fls. 447, proceda a busca do atual endereço da 

leiloeira nomeada à fls. 440 com a utilização dos Sistemas BacenJud e 

InfoJud.

 Vindo aos autos a informação, expeça os respectivos mandados de 

intimações nos endereços ainda não diligenciados nos autos, a fim de dar 

integral cumprimento ao decisum constante à fls. 440/441.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 29 de maio de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 704899 Nr: 12877-97.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NACIONAL CAMINHÕES E COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS LTDA ME, CLEVER AMORIM PEREIRA, MARIO JORGE 

FERNANDES PEREIRA, LUCIENE FAVERO COSTA, DALVA AMORIM 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 704899

Vistos etc.

BANCO DO BRASIL S/A, devidamente qualificado nos autos, ingressou 

com AÇÃO MONITÓRIA posteriormente convertida em TÍTULO EXECUTIVO 

JUDICIAL em face de NACIONAL CAMINHÕES E COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA e outros, também qualificados no processo, pleiteando o 

recebimento da importância de R$ 32.084,98.

 Os executados não foram citados. À fls. 225, o credor requerer a 

desistência da ação. Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Ex positis, homologo a desistência da ação, para os fins do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil . Julgo, em consequência, 

extinto o processo sem o julgamento do mérito, com fundamento no artigo 

485, VIII, do Código de Processo Civil. Custas pelo exequente. Sem verba 

honorária uma vez que angularização processual não se aperfeiçoou. 

Com a renúncia ao prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 26 de junho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 775441 Nr: 4403-98.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029211/7/2018 Página 364 de 580



TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAGDF, VALDIRENE GOMES, HEBERTY MICHEL 

CAMPANIN DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGLOG LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA, 

TAYARA SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBERTY MICHEL C. DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 18.121

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAERTE SOARES - 

OAB:OAB/SP 110.794

 Código nº 775441

Vistos etc.

T.A.G. de F., representada por VALDIRENE GOMES, qualificadas nos 

autos, ingressaram com AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS convertida 

em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA contra RGLOG LOGÍSTICA E 

TRANSPORTE LTDA e TAYARA SEGUROS, também qualificadas no 

processo, visando o recebimento de crédito no valor de R$ 1.287,24.

 As executadas efetuaram, de forma espontânea, o cumprimento da 

obrigação (fls. 154/155).

A credora manifestou concordância com o referido valor e requereu o seu 

levantamento, com extinção do feito (fls. 158). Vieram-me os autos 

conclusos.

DECIDO.

Defiro o pedido de levantamento das quantias depositadas em Juízo, na 

forma requerida à fls. 158.

Ex positis, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinta a presente execução ante o cumprimento da obrigação e o 

levantamento do valor pela credora, ora deferido. Vê-se que as recolhidas 

já recolheram as custas judiciais, conforme comprovantes à fls. 146/147; 

transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

 Intime.

Rondonópolis - MT, 03 de julho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 278600 Nr: 2322-70.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOÃO ANTÔNIO FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL DE OLIVEIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 Código nº 278600

Vistos etc.

Intime o credor para promover o regular andamento do feito, requerendo o 

que entender de direito, no prazo legal.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 03 de julho de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 284283 Nr: 34-18.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. A. AMARAL E CIA LTDA, VALDIRENE 

AFONSO DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta 

precatória juntada fl. 383/395 , no prazo legal, bem como, providenciar o 

andamento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 443429 Nr: 12098-79.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA YOKO HORI SATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA TEREZINHA PASCOA ARGUELHO, 

MARIA SOCORRO ANTUNES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça à fl. 153, bem como, providenciar 

o andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 849987 Nr: 11399-78.2016.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->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): SOL COMERCIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA 

LTDA, MARCOS SANTOS DA SILVA, PAULO CESAR SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça à fl. 49, bem como, providenciar o 

andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar parte pessoalmente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 774924 Nr: 4234-14.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSJULIA TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA ME, 

PAULO CESAR ROSSATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOTEMBURGO VEÍCULOS LTDA, VOLVO DO 

BRASIL VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IOLANDA MACHADO MENDES 

LEÃO - OAB:17243 OAB/MT, MARIA NUBIA PANIAGO PEREIRA - 

OAB:MT/5780, STALYN PANIAGO PEREIRA - OAB:6115-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO HAUER DE 

OLIVEIRA - OAB:21.295 - PR, FELIPE GABRIEL GUIDIO VILELLA - 

OAB:MT/ 14.896

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA E MANIFESTAÇÃO QUANTO AO 

LAUDO PERICIAL DE FLS. 271/302, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 822073 Nr: 3635-41.2016.811.0003

 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: ILSE HEIN GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE AVELINO DOS SANTOS - 

OAB:MT/4.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 Nos termos da legislação e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte contrária para, querendo, 

contrarrazoar o recurso de apelação (fl.115/142).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 813820 Nr: 825-93.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ROSA MARIA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Nos termos da legislação e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte contrária para, querendo, 

contrarrazoar o recurso de apelação (fl.69/79 ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 723076 Nr: 4073-72.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA, RESENDE 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO CEZAR BARROS LEAO - FAZENDA 

ORIENTE III

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO TORBAY GORAYEB 

- OAB:6351/MT

 Intime o executado para pagamento do débito, no valor de R$ 83.613,60, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da incidência da multa de 10% 

(dez por cento) e os honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos 

termos do artigo 523, §1º, §2º, II e 523, §1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 803442 Nr: 15720-93.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO SOUSA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENICIO AVELINO SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.525, KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - 

OAB:OAB/MT18950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76696/MG

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DA DESIGNAÇÃO DO DIA 

25.07.2018 ÀS 15H00 PARA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA, NESTA SECRETARIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 422340 Nr: 4630-98.2009.811.0003

 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: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA SABOIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA DO DECURSO DO PRAZO DE 

SUSPENSÃO SOLICITADO A FL. 153, BEM COMO, PARA PROMOVER O 

ANDAMENTO DO FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 61406 Nr: 9799-86.1997.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEREMINAS FERRAZ DE ANDRADE NETO, DALTRO 

EDSON DOS SANTOS DAMIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON FRAGA DE MORAES, MERCADÃO 

DOS FREIOS LTDA, DENILSON FRAGA DE OLIVEIRA, NILSON FRAGA DE 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BARÃO - OAB:8313

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DOS EXECUTADOS PARA TRAZER AOS 

AUTOS, no prazo de 05 (cinco) dias, CÓPIA DA CERTIDÃO DE ÓBITO DO 

DEVEDOR NILSON FRAGA DE MORAES, PARA POSTERIOR ANÁLISE DO 

PEDIDO DE FLS. 572.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 740772 Nr: 2494-55.2014.811.0003

 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: IZAURA DE OLIVEIRA NOGUEIRA NETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA 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: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 Código nº. 740772.

 Vistos etc.

 Antes de analisar o pleito formulado pela requerente à fls. 262/266, intime 

a requerida, na pessoa do seu patrono regularmente constituído, via DJE, 

para se manifestar acerca do pedido da autora, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Após, voltem-me os autos conclusos imediatamente.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 25 de junho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 418151 Nr: 594-13.2009.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

MEDICOS E PROF. DE SAUDE DE MT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDREIA REINHEIMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT/4677, CARLOS HENRIQUE M. 

FERNANDES - OAB:MT 18804, DANIELA CABETE DE ANDRADE - 

OAB:9889, FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - OAB:MT 18798, 

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:MT/9247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que examinando os autos mais detidamente, verifica-se que o 

feito foi sentenciado às fls. 66, tendo ainda sido proferida nova sentença 

para homologação de acordo - fls. 93, motivo pelo qual deixo de promover 

a conclusão dos autos, e o encaminho ao arquivo, com baixa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 281860 Nr: 5265-60.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFEDERACÃO NACIONAL DA AGRICULTURA-CNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO PEREIRA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE ARAÚJO RAMOS - 

OAB:4701/MT, MARILAINE PINHEIRO DE MELLO - OAB:8146

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 281860

Vistos etc.

I – Em face da inércia da credora (fls. 227), encaminhe os autos ao 

arquivo, com baixa na relação de feitos, conservando em aberto a 

distribuição até manifestação do interessado.

 Rondonópolis - MT, 26 de junho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 430726 Nr: 12586-68.2009.811.0003

 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: GILDENY RODRIGUES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALAN SALVIANO 

DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 12586-68.2009.811.0003, 

Protocolo 430726, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 872838 Nr: 7602-60.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO ANTÔNIO MORENO, LINDIMAURA DO 

NASCIMENTO MORENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM AGRIPINO DE OLIVEIRA FILHO, 

MARIA APARECIDA DIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELLE DE MATOS SOARES - 

OAB:OAB/MT9920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LOUREDO FILHO - 

OAB:15840-0

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSE LOUREDO 

FILHO, para devolução dos autos nº 7602-60.2017.811.0003, Protocolo 

872838, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 737755 Nr: 516-43.2014.811.0003

 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: JOAQUIM AGRIPINO DE OLIVEIRA FILHO, MARIA 

APARECIDA DIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE DE AMIGOS DA TRÊS PONTES, 

ARIOVALDO MANHANI, LUCIO DOS SANTOS, NIVALDO ANTÔNIO 

MORENO, JOSIAS NOEL DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LOUREDO FILHO - 

OAB:15840-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSE LOUREDO 

FILHO, para devolução dos autos nº 516-43.2014.811.0003, Protocolo 

737755, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 742360 Nr: 3515-66.2014.811.0003

 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: JVFS, ANA PAULA AMAZONAS SILVA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JHOANE MARRARA 

RODRIGUES DA SILVA, para devolução dos autos nº 

3515-66.2014.811.0003, Protocolo 742360, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 777137 Nr: 5097-67.2015.811.0003

 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 ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINES SANTOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS MANTOVANI - 

OAB:16955/0

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VINICIUS 

MANTOVANI, para devolução dos autos nº 5097-67.2015.811.0003, 

Protocolo 777137, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 815516 Nr: 1398-34.2016.811.0003

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELIA MORAES DO VALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RITA DE CASSIA DE 

SOUZA BARROS ZAGO, para devolução dos autos nº 

1398-34.2016.811.0003, Protocolo 815516, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 744923 Nr: 4901-34.2014.811.0003

 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: JOSE MIVANIO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE JACKSON MATOS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDIVILSON JOSE 

GUIMARAES, para devolução dos autos nº 4901-34.2014.811.0003, 

Protocolo 744923, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 744718 Nr: 4810-41.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR DOMINGUES DE MENDONCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMBIENTAL CONSTRUCOES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDIVILSON JOSE 

GUIMARAES, para devolução dos autos nº 4810-41.2014.811.0003, 

Protocolo 744718, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 310114 Nr: 5602-78.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE HENRIQUE MENEZES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5847/MT, SIDRIANA GIACOMOLLI VELASCO - OAB:6216/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DUILIO PIATO 

JUNIOR, para devolução dos autos nº 5602-78.2003.811.0003, Protocolo 

310114, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 343294 Nr: 11214-60.2004.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. W. FERREIRA DE FARIAS - EPP, NELES WALTER 

FERREIRA DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:6115-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOAREZ RANGEL 

DOS SANTOS JUNIOR, para devolução dos autos nº 

11214-60.2004.811.0003, Protocolo 343294, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 415935 Nr: 11578-90.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBECY ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI BATISTA RODRIGUES - 

OAB:4742/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELLY GARCIA 

PIATO, para devolução dos autos nº 11578-90.2008.811.0003, Protocolo 

415935, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 723076 Nr: 4073-72.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA, RESENDE 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO CEZAR BARROS LEAO - FAZENDA 

ORIENTE III

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO TORBAY GORAYEB 

- OAB:6351/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MONALISA 

MENDONÇA SANTANA, para devolução dos autos nº 

4073-72.2013.811.0003, Protocolo 723076, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 809540 Nr: 17793-38.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYANE PORTO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALMIR MARCELO 

GIMENEZ GONÇALVES, para devolução dos autos nº 

17793-38.2015.811.0003, Protocolo 809540, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 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

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GEREMIAS GENOUD 

JÚNIOR, para devolução dos autos nº 13445-11.2014.811.0003, Protocolo 

760188, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 712616 Nr: 7690-74.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. DE S. SOBRINHO - ME, ETVALDO DE 

SOUZA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS PETRÔNIO DE 

SOUZA DIAS - OAB:MT/9652

 Código nº 712616.

Vistos etc.

I - Considerando o lapso temporal desde a última consulta (2015 - fls. 

34/35), defiro nova tentativa de localização de novos bens, em nome dos 

devedores, pelo Sistema Renajud, procedendo o bloqueio da transferência 

de novos veículos existentes além daquele descrito à fls. 35.

II - Cumprida a determinação judicial com a efetivação de bloqueio de 

veículos, intime o executado e o exequente, por meio de seus patronos 

constituídos, via DJE, para manifestação em 05 (cinco) dias.

III – Cumpra.

Rondonópolis-MT, 15 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 714735 Nr: 9965-93.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM EVENTOS LTDA, JOSILENE NUNIS DOS 

SANTOS, ALAIR FERREIRA VALENTIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 714735

Vistos etc.

I – Considerando que o credor não logrou êxito em localizar bens 

pertencentes aos devedores, defiro o pedido formulado à fls. 139, para a 

realização de pesquisa pelo sistema RENAJUD, objetivando a localização 

de veículos em nome dos mesmos.

II – Cumpra.

Rondonópolis-MT, 14 de junho de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI
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 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 401531 Nr: 15050-36.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEDIMILTON ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972-A/MT

 Código nº 401531

Vistos etc.

I – Considerando que a credora não logrou êxito em localizar bens 

pertencentes ao devedor, defiro o pedido formulado à fls. 239, para a 

realização de pesquisa pelo RENAJUD, objetivando a localização de 

veículos em nome do mesmo.

II – Cumpra.

Rondonópolis-MT, 26 de junho de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 880218 Nr: 10393-02.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CRÉDITO S/A, BMF 

BELGO - MINEIRA FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R DE PAULO OLIVEIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE QUADROS CALAZANS - 

OAB:363500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROVIDENCIAR O 

RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO 

DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO ATO DEPRECADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 883425 Nr: 11347-48.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO SOCIAL CAMILIANA CENTRO UNIVERSITARIO 

SÃO CAMILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHAYANA DE SOUZA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEIVA PINTO MAGALHAES - 

OAB:OAB/ES 13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROVIDENCIAR O 

RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO 

DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO ATO DEPRECADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 886723 Nr: 550-76.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOMOV S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): XINGU COMERCIO E EMPREENDIMENTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ROBERTO LEITÃO DE 

ALBUQUERQUE MELO - OAB:OAB/SP 245790

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROVIDENCIAR O 

RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO 

DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO ATO DEPRECADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 889836 Nr: 1634-15.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE FATIMA KOWNASKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE NAZARIO BAPTISTELLA - 

OAB:OAB/SC11636A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROVIDENCIAR O 

RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO 

DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO ATO DEPRECADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 894875 Nr: 3489-29.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROVIDENCIAR O 

RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO 

DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO ATO DEPRECADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 895731 Nr: 3807-12.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMUALDO NUNES CAVALHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROVIDENCIAR O 

RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO 

DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO ATO DEPRECADO.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005105-90.2016.8.11.0003

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:

D MILHOMEM DE SIQUEIRA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0012637A 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões aos embargos de declaração.

Intimação 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

TADEU TREVISAN BUENO OAB - MT0006212A (ADVOGADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS 

(ADMINISTRADOR JUDICIAL)

 

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 
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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.

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000230-77.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANE CAMPANIN SILVA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA PEREZ GOES OAB - MT0014641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON FURTADO ROBERTO OAB - PB12189 (ADVOGADO)

 

Vistos e examinados. LEANDRO FERREIRA VAZ ingressou com 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. 

Conforme se extrai do art. 509, II, e §1º, respectivamente, a liquidação de 

sentença proceder-se-á pelo procedimento comum, quando houver 

necessidade de alegar fato novo, e será lícito promover, simultaneamente 

a execução, a liquidação da sentença quando ilíquida, em autos 

apartados. A petição inicial foi recebida, com a determinação da citação da 

requerida. A requerida foi citada e quedou-se inerte, tendo a Sra. Gestora 

certificado o fato nos autos. A parte autora manifestou-se pela 

procedência da ação. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Tendo em conta que a ré foi devidamente citada 

e não apresentou contestação, DECRETO A SUA REVELIA, o que induz 

aos efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiras as alegações 

de fatos formuladas pela parte autora. Deste modo, considerando que a 

requerida é revel e que não há requerimento de prova, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso II, do CPC. 

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO 

CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS 

PROCEDENTES - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - 

ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E 

DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE 

- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - 

MERA ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - 

FALTA DE INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a 

citação e não apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a 

aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das 

alegações do autor, principalmente quando corroborada pelas demais 

provas dos autos (...)”. (Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, 

Data da publicação no DJE 12/05/2014). Como já relatado, a parte autora 

ajuizou a presente liquidação de sentença para posteriormente promover o 

cumprimento da sentença erga omnes proferida pelo Tribunal de Justiça 

do Acre, em face da requerida. A sentença que se pretende liquidar assim 

determinou: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos os negócios jurídicos determinada no item 

A, determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em 

que se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré 

Ympactus Comercial Ltda a: B.1) devolver a todos os Partners os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos 

os divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de 

Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99Telexfree; 

B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo 

cinquenta contas VOIP 99Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores 

indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré 

Ympactus Comercial Ltda as contas 99Telexfree que receberam em forma 

de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas 

não restituídas deverá ser abatido do montante geral a receber, na 

proporção de U$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para 

os divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da rede Telexfree, inclusive em razão de recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montantes 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). Os valores das contas ativadas que serão abatidos do montante 

a ser recebido pelos divulgadores (conforme item B4) deverão ser 

atualizados monetariamente a partir da data da aquisição dos kits 

AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a citação. Os 

valores das comissões de venda que serão abatidos dos montantes a 

serem restituídos aos partners e os valores de todas as bonificações 

recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra de anúncios 

recebidos por postagens de anúncios, deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros legais a contar 

da citação. (...)”. (fls. 116/117). No caso dos autos, a relação contratual 

estabelecida entre as partes restou satisfatoriamente demonstrada 

através dos documentos juntados nos autos. A requerida, tendo 

quedado-se inerte, não comprovou que existem quantias a serem abatidas 

dos valores a serem restituídos à parte autora, na forma do disposto no 

item B5 da sentença. Deste modo, em liquidação de sentença, declaro que 

a parte autora tem a receber da requerida, em razão da decisão que se 

está liquidando, o valor de R$14.250,00, a ser atualizado na forma do item 

B7 do decisum. Intime-se o autor para que apresente a planilha atualizada 

do débito, e, após ciência aos réus, expeça-se carta precatória para que 

seja formalizada a penhora no rosto dos autos da ação civil pública 

indicada na petição inicial, de tantos bens ou valores quanto bastem para 

a garantia do juízo. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004970-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MANOEL JUNIOR OAB - MT3284/B (ADVOGADO)

TAILOR HENRIQUE SOUZA OAB - MT21916/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUI BARBOSA GUTIERRES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004970-10.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE REQUERIDO: RUI BARBOSA GUTIERRES DE ALMEIDA Vistos e 

examinados. Cumpra-se na forma deprecada. Após, devolva-se a 

comarca de origem com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis, 10 de julho de 

2018 Milene Aparecida Pereira Beltramini Juíza de Direito - em substituição 

legal

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005049-86.2018.8.11.0003

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:

JACKSON PRADA DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005049-86.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE 
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CONSORCIOS REQUERIDO: JACKSON PRADA DE MORAES 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. Após, 

independentemente de nova intimação, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis, 10 de julho de 2018 Milene 

Aparecida Pereira Beltramini Juíza de Direito - em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004177-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSWALDO BARROS DUARTE LEAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000658-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA BARBIERI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI OAB - MT0009724A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000658-25.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT 

EXECUTADO: SANDRA BARBIERI Vistos e examinados. Defiro o pedido de 

conversão da ação em cumprimento de sentença, haja vista que a 

condenação já transitou em julgado, conforme certidão de ID. 13620117. 

Ademais, o requerimento de cumprimento de sentença está devidamente 

instruído com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito ID. 

13316634, nos exatos termos do artigo 524 do CPC. Promovam-se as 

anotações e alterações necessárias, prosseguindo o feito nos termos do 

disposto no art. 513 e seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se o 

devedor, para cumprir a sentença, acrescidas de eventuais custas 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, tal como previsto no artigo 523 

do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo assinalado, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e de honorários de 

advogado de dez por cento (art. 523, §1º). Nos termos do disposto no art. 

523, §3º do CPC, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, a 

Sra. Gestora deverá certificar o ocorrido nos autos e expedir, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação; 

não havendo indicação de bens a serem penhorados, impulsione-se o 

feito para que o exequente manifeste-se, no prazo legal; sendo requerida 

penhora on line, tornem os autos conclusos. Para eventuais impugnações, 

o devedor deverá observar o prazo do artigo 525 do CPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005796-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CAMPOS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK OAB - MT12.496 (ADVOGADO)

KADMO MARTINS FERREIRA LIMA OAB - MT0007039A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DUARTE JUNIOR OAB - AC2485 (ADVOGADO)

 

Vistos e examinados. A parte autora ingressou com LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. Conforme se extrai 

do art. 509, II, e §1º, respectivamente, a liquidação de sentença 

proceder-se-á pelo procedimento comum, quando houver necessidade de 

alegar fato novo, e será lícito promover, simultaneamente a execução, a 

liquidação da sentença quando ilíquida, em autos apartados. A petição 

inicial foi recebida, com a determinação da citação da requerida. A 

requerida foi citada e quedou-se inerte, tendo a Sra. Gestora certificado o 

fato nos autos. A parte autora manifestou-se pela procedência da ação. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Tendo em conta que a ré foi devidamente citada e não 

apresentou contestação, DECRETO A SUA REVELIA, o que induz aos 

efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiras as alegações de 

fatos formuladas pela parte autora. Deste modo, considerando que a 

requerida é revel e que não há requerimento de prova, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso II, do CPC. 

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO 

CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS 

PROCEDENTES - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - 

ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E 

DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE 

- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - 

MERA ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - 

FALTA DE INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a 

citação e não apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a 

aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das 

alegações do autor, principalmente quando corroborada pelas demais 

provas dos autos (...)”. (Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, 

Data da publicação no DJE 12/05/2014). Como já relatado, a parte autora 

ajuizou a presente liquidação de sentença para posteriormente promover o 

cumprimento da sentença erga omnes proferida pelo Tribunal de Justiça 

do Acre, em face da requerida. A sentença que se pretende liquidar assim 

determinou: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos os negócios jurídicos determinada no item 

A, determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em 

que se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré 

Ympactus Comercial Ltda a: B.1) devolver a todos os Partners os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos 

os divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de 

Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99Telexfree; 

B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo 

cinquenta contas VOIP 99Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores 

indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré 

Ympactus Comercial Ltda as contas 99Telexfree que receberam em forma 

de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas 

não restituídas deverá ser abatido do montante geral a receber, na 

proporção de U$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para 

os divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da rede Telexfree, inclusive em razão de recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montantes 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). Os valores das contas ativadas que serão abatidos do montante 
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a ser recebido pelos divulgadores (conforme item B4) deverão ser 

atualizados monetariamente a partir da data da aquisição dos kits 

AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a citação. Os 

valores das comissões de venda que serão abatidos dos montantes a 

serem restituídos aos partners e os valores de todas as bonificações 

recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra de anúncios 

recebidos por postagens de anúncios, deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros legais a contar 

da citação. (...)”. (fls. 116/117). No caso dos autos, a relação contratual 

estabelecida entre as partes restou satisfatoriamente demonstrada 

através dos documentos juntados nos autos. A requerida, tendo 

quedado-se inerte, não comprovou que existem quantias a serem abatidas 

dos valores a serem restituídos à parte autora, na forma do disposto no 

item B5 da sentença. Deste modo, em liquidação de sentença, declaro que 

a parte autora tem a receber da requerida, em razão da decisão que se 

está liquidando, o valor de R$13.312,00, a ser atualizado na forma do item 

B7 do decisum. Ressalto que, embora a parte autora afirme que foram 

adquiridas 06 contas, há nos autos comprovantes de depósitos apenas de 

05 valores (04 depósitos de R$2.750,00 e 01 depósito de R$2.312,00), de 

modo que é este valor o que restou comprovado que deve ser restituído 

ao requerente. Intime-se o autor para que apresente a planilha atualizada 

do débito, e, após ciência aos réus, expeça-se carta precatória para que 

seja formalizada a penhora no rosto dos autos da ação civil pública 

indicada na petição inicial, de tantos bens ou valores quanto bastem para 

a garantia do juízo. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000486-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THALLISSON GUTIERRES MANHANI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELY SILVA DE ALMEIDA OAB - MT0008552S (ADVOGADO)

GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT20753/O (ADVOGADO)

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA OAB - MT8551/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (RÉU)

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA (RÉU)

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARINILSON GONCALVES MARIANO OAB - GO18478 (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 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)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004257-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MISSAO FRANCISCANA DO MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO)

MAYARA NOVAES PORFIRIO OAB - 003.498.391-07 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS DOS SANTOS (RÉU)

CARLOS EDUARDO BORRI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004257-35.2018.8.11.0003. 

AUTOR: MISSAO FRANCISCANA DO MATO GROSSO E MATO GROSSO 

DO SUL REPRESENTANTE: MAYARA NOVAES PORFIRIO RÉU: LUIS 

CARLOS DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO BORRI Vistos e examinados. 

MISSAO FRANCISCANA DO MATO GROSSO DO SUL ingressou com a 

presente AÇÃO DE DESPEJO C.C COBRANÇA DE ALUGUEIS em face de 

LUIZ CARLOS DOS SANTOS e CARLOS EDUARDO BORRI. Examinando a 

documentação que acompanha a exordial, verifico que, embora a parte 

requerente tenha informado que notificou o requerido extrajudicialmente, 

não trouxe ao feito o aviso de recebimento. Desse modo, intime-se a parte 

autora para as providências necessárias, no prazo legal. Após, 

conclusos. RONDONÓPOLIS, 28 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 418892 Nr: 1293-04.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA APARECIDA AGOCHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTO CERTO UTILIDADES DOMESTICAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CABETTE DE ANDRADE 

- OAB:9889-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIS XAVIER 

MACHADO - OAB:7676/MS, CARLA CASTRO AMORIM - OAB:9.504-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, 

considerando o decurso do prazo de 01 (um) ano de suspensão dos 

autos sem manifestação 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): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 345739 Nr: 1224-11.2005.811.0003

 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): PAULO CÉSAR DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR GONCALVES DE 

ARAUJO - OAB:DEFENSOR/

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, 

considerando o decurso do prazo de 01 (um) ano de suspensão dos 

autos sem manifestação 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): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 790417 Nr: 10393-70.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL CLEMENTE DA SILVA, OZAIDES 

JOAQUIM DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDES - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, 
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considerando o decurso do prazo de 01 (um) ano de suspensão dos 

autos sem manifestação 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): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 437406 Nr: 6074-35.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSEMERY SOUZA COSTA ME, ROSEMERY 

SOUZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, 

considerando o decurso do prazo de 01 (um) ano de suspensão dos 

autos sem manifestação 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): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 451562 Nr: 6741-84.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISVALDO NASCIMENTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA SANTA FE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEY DIVINO SILVA 

RODRIGUES - OAB:MT/6738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ASSIS ANCHIETA - 

OAB:3846/MT, LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:3504-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, 

considerando o decurso do prazo de 01 (um) ano de suspensão dos 

autos sem manifestação 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): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 384431 Nr: 12516-56.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTAIR DE SOUZA, JOSE TARCISIO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:MT/7074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, 

considerando o decurso do prazo de 01 (um) ano de suspensão dos 

autos sem manifestação 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): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 757731 Nr: 11964-13.2014.811.0003

 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): LUCIANO GERALDAO PAVEGLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, 

considerando o decurso do prazo de 01 (um) ano de suspensão dos 

autos sem manifestação 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): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 450537 Nr: 5717-21.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIDAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAETTO VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA - 

OAB:MT/10133, CARMELI SCHIAVON - OAB:MT/11621-B, FLAVIA 

SANDRON TREVISOLLI - OAB:OAB/SP 247.438, ISABELA MARRAFON - 

OAB:8565/MT, JOAO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES - 

OAB:154.384/SP, RONALDO RAYES - OAB:114.521 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:11002-B

 Intimação do patrono do autor, para no prazo legal, se manifestar acerca 

da petição do executado de folhas retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 411684 Nr: 7795-90.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUCIANA SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA - OAB:OAB/MT5767, ELIS MARINA DIAS PINTO - 

OAB:20944/O, HOMERO HUMBERTO MARCHEZAM AUZANI - 

OAB:6.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o 

conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 812940 Nr: 497-66.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAUL FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO MICELI FILHO - 

OAB:48237/RJ, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13245-A/MT

 Intimação do exequente para, no prazo legal, manifestar nos autos 

postulando o que entender de direito, considerando o deprovimento do 

recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 723828 Nr: 4821-07.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI ROBERTO FIATKOSKI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): APROCAM ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS 

DE CAMINHÕES DE PRIMAVERA DO LESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do exequente para, no prazo legal, manifestar sobre a resposta 

de ofício de fls.166/167.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 706657 Nr: 1385-74.2012.811.0003

 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): CARLOS EDUARDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do exequente para requerer o que entender de direito, 

considerando o desbloqueio do valor penhorado pelo Juízo , por se tratar 

de valor irrisório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 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:

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, manifestar sobre a 

exceção de pré executividade de folhas retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 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:

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, manifestar sobre a 

exceção de pré executividade de folhas retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 431883 Nr: 547-05.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRDLDS, KELLY RODRIGUES DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DICLEIA FERREIRA ROCHA DE 

SOUZA - OAB:21728/O, EDMAR PORTO SOUZA - OAB:7250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Intimação da parte requerida para, no prazo legal, manifestar sobre o 

parecer do Ministério Público de folhas retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 820128 Nr: 2999-75.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCIDES MORAIS DELGADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO L A DO SUL DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:MT/5.821-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 Intimação do exequente para, no prazo legal, manifestar sobre a petição e 

documentos de folhas retro que noticiam o depósito de valores nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 817658 Nr: 2097-25.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA THAISE SOARES 

CARVALHO - OAB:19274/MT, JACQUELINE MAGALHÃES GONÇALVES 

- OAB:17.420, NILSON NOVAES PORTO - OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:OAB/MT5736O

 Intimação do exequente para, no prazo legal, manifestar sobre a petição e 

documentos de folhas retro que noticiam o depósito de valores nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 812609 Nr: 362-54.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL E MATO GROSSO- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA LEITE DE SOUZA, GIVANILDO 

SIQUIERI

 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:

 Intimação do autor, para manifestar sobre a devolução de 

correspondência de folhas retro sem o cumprimento de sua finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 873952 Nr: 8012-21.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMARI LUZA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAFRO TRANSPORTES LTDA, PAULO CESAR 

VARONES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BARBOSA DE ABREU - 

OAB:14278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS HENRIQUE 

FLORENCIO DE LIMA - OAB:14266/B

 Intimação do autor, para manifestar sobre a devolução de 

correspondência de folhas retro sem o cumprimento de sua finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 807958 Nr: 17325-74.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO VEÍCULO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI SANTOS DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMAO - 

OAB:SP/209.551, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para manifestar sobre a devolução de 

correspondência de folhas retro sem o cumprimento de sua finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig
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 Cod. Proc.: 706220 Nr: 927-57.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INVASORES DESCONHECIDOS, CLAUDEMIRA SOUZA 

DOS SANTOS, CLEIDIMAR ROSA DE ARAUJO, MARIA VERONICA 

AUGUSTA VIANA, CAROLINA INACIO DE OLIVEIRA BRITO, JOSÉ 

LUCIANO DE SANTANA, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO, SIVAL 

POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO, ROQUE FERREIRA, FRANCISCO 

ROBERTO FIGUEIREDO RECALDE, CRISTINA SUARES SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINO ANTUNES DE SOUZA, CRISTÓVÃO 

REIS DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÕNICA BALBINO CAJANGO - 

DEFENSORA - OAB:, WALDEMAR NESTOR DE ARAUJO FILHO - 

OAB:MT/8053

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR - 

OAB:MT/ 11.058

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, manifestar sobre 

impugnação ao cumprimento de sentença.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 726030 Nr: 6973-28.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILO MENDONÇA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA 

LEITE - OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PENHORA

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 6973-28.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): JOAO BATISTA DE LIMA

EXECUTADO(A, S): MURILO MENDONÇA DE AMORIM

INTIMANDO(A, S): MURILO MENDONÇA DE AMORIM

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 14/05/2013

VALOR DO DÉBITO: R$ 2.060,76

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi(ram) PENHORADO(S) 

o(s) bem(ns) descrito(s) e caracterizado(s) no item seguinte deste edital e 

de que, portanto, terá(ão) o prazo de 10 (dez) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, para se manifestar aos autos.

BEM(S) PENHORADO(S): Um veículo de marca GM/ MONTANA OFF ROAD, 

placa DIQ4431.

 Eu, Bianca de Almeida Estácio, estagiária, digitei.

 Rondonópolis - MT, 9 de julho de 2018.

Thais Muti de Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 290715 Nr: 5193-39.2002.811.0003

 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: GERDAU S/A., MARCELO DA SILVA LIMA, JOÃO DE 

SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE CONSTRUTORA ELETRICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AFONSO HARTMANN - 

OAB:5183/RJ, MARCELO DA SILVA LIMA - OAB:4272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANAÍDES CABRAL 

NETTO - OAB:7859-B/MT

 INTIMAÇÃO do Sr. Administrador Judicial para que tome conhecimento da 

juntada da matrícula atualizada, como requerido em fl. 413.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 780895 Nr: 6551-82.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, GLAUCIA 

ABULQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JM CESCONETTO ME, JULIA MARIA 

CESCONETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810, KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da Administradora Judicial para, no prazo legal requerer o 

que entender de direito, tendo em vista o desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 793976 Nr: 11888-52.2015.811.0003

 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: ROGER LUIZ TAGLIARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALEXANDRE PEREIRA DA 

COSTA, ESPÓLIO DE JULIETA PADUA DA COSTA, VALDECY DE 

OLIVEIRA MACHADO, JOSE PEREIRA DA COSTA, ANTONIA ANA DA 

CONCEIÇÃO, GENI FERREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDIR APOLINARIO FILHO - 

OAB:OAB/GO 29.189A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - OAB:MT/6.534

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. VANDIR APOLINARIO FILHO, OAB/MT 6.053-B, para no 

prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 16/05/2018, SOB PENA de busca e 

apreensão, perda do direito à vista fora de cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO 

expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia 

Regional Central da comarca para fins de apuração do crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 714141 Nr: 9316-31.2012.811.0003

 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 FIAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO DE JESUS DUARTE ME 

(MERCADO NOVO MUNDO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT, FERNANDA COMELLI DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:12782-O

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. Flàvio Siqueira, OAB/MT 10.094, para no prazo de 03 (três) 

dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com carga desde 

o dia 15/05/2018, SOB PENA de busca e apreensão, perda do direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo 

(artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO expedição de ofício à Ordem dos 

Advogados do Brasil e Delegacia Regional Central da comarca para fins 

de apuração do crime previsto no artigo 356 do Código Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 817402 Nr: 2013-24.2016.811.0003

 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
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 PARTE AUTORA: CLEBER FERREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSARA SERAFIM RANDAZZO, LARISSA 

SERAFIM RANDAZZO, BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 16.944/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:3.504-A, LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:3504-A/MT, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena 

de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 804716 Nr: 16203-26.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENILSON OLIVEIRA ARAUJO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:14813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes do retorno dos autos do TJ e para 

no prazo legal manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 806660 Nr: 16920-38.2015.811.0003

 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: MARCIO DE LIMA LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes da perícia médica, designada para o 

dia 27/07/2018, às 13:30 horas, no consultório do Dr. Ricardo Campos 

Contó, situada na Rua Otávio Pitaluga nº 1.535, La Salle, anexo a Odonto 

Face, ocasião em que as partes deverão comparecer com seus 

documentos pessoais, bem como apresentar os exames e laudos já 

realizados, relacionados ao ocorrido, assim como esclarecimento de fatos 

caso o médico julgue necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 802609 Nr: 15431-63.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNI ALBERTO SPIERING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - OAB:MT 

Nº 7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146.977, EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - 

OAB:3889/MT,  MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:OAB/SP299.951

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes da perícia designada para o dia 

20/08/2018, a se realizar pelo perito Sr. REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO, com escritório na Rua Bogotá nº 626, Jardim das Américas, 

Cuiabá – MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 381939 Nr: 10146-07.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTAIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal manifestar sobre o 

auto de reforço de penhora e avaliação de fls, 456.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 814494 Nr: 1031-10.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELLE CARVALHO DOMINGUES - ME, 

FRANCIELLE CARVALHO DOMINGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DE CASTRO CAMILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL NEPOMUCENO DE 

ASSIS - OAB:12093-B/MT

 INTIMAÇÃO do patrono do autor – Dr. Duilio Piato Junior, para no prazo 

legal manifestar sobre ao laudo de avaliação de fls. 81/2 e em igual prazo 

requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 783755 Nr: 7646-50.2015.811.0003

 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: ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M D A DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 

ELETRICOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME, MARCUS LUIZ DAL 

MEDICO, CLEVER RICIERI MACIEL, KEREN FLETRIN MARTINS, GIZELENE 

GONÇALVES MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819 ,  GUSTAVO AMATO P ISS IN I  - 

OAB:OAB/MT13842A, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.98/A, 

LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062, WALLACE ELLER 

MIRANDA - OAB:56780 /MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar depósito de diligência do Oficial de Justiça. Devendo ser 

depositado junto ao site do Tribunal de Justiça: Serviços - Guias - 

Diligências - Emissão de guias, devendo informar a numeração única, o 

valor supra mencionado, encaminhando a este Juízo o comprovante em 

duas (02) vias, somente o original.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 728584 Nr: 9376-67.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSMATOGROSSO TRANSPORTES 

RODOVIARIOS LTDA - EPP, CLOVIS BORCHART, TÂNIA MARA SANTOS 

DA PAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar depósito de diligência do Oficial de Justiça. Devendo ser 

depositado junto ao site do Tribunal de Justiça: Serviços - Guias - 

Diligências - Emissão de guias, devendo informar a numeração única, o 

valor supra mencionado, encaminhando a este Juízo o comprovante em 

duas (02) vias, somente o original.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 870563 Nr: 6767-72.2017.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 
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Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME RICARDO DE OLIVEIRA RAMOS CLOSS, 

JOÃO DE SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURÉLIO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:7103-B/MT, João de Souza Salles Junior - 

OAB:6716/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - 

OAB:6716/O

 Desta feita, JULGO PROCEDENTE a presente habilitação de crédito; e 

determino a retificação da lista de credores, para que conste como crédito 

da habilitante o valor de R$113.228,93.Sem custas. Publique-se.Intime-se. 

Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 815332 Nr: 1340-31.2016.811.0003

 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: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA, JOÃO DE SOUZA 

SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO 

DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/O, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 5222

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO, OAB/RO 2198 , 

para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 11.04.2018, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 752851 Nr: 9224-82.2014.811.0003

 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: ACM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI- ME, 

AISLAN CLAYTON MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERÔNIMO E JERÔNIMO JÚNIOR LTDA, 

ADIRCEU CARLOS JERONIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE CESAR 

LEITÃO - OAB:13.592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHAO - OAB:33.571/PR, LEONARDO 

RANDAZZO NETO - OAB:3504-A, LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3504-A/MT

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

advogada Dra. HEBLAIMA OTÍLIA CECILIO DOMBROSKI, OAB/MT 24206/O, 

para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga rápida desde o dia 05.07.2018, 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): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 806574 Nr: 16879-71.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE OLIVAR DOS SANTOS, CARLOS 

HENRIQUE DOS SANTOS, NAIR CARNELOS DOS SANTOS, RICARDO 

JOSE DOS SANTOS, MARCIA RAQUEL DOS SANTOS CREMON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO SILVA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ALEXANDRA SANTANA 

DALBERTO - OAB:7629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal, considerando o desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 352401 Nr: 7529-11.2005.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTEGRAL - SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIARME DE SOUZA LUCAS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUÍS FERREIRA - 

OAB:5477, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE PEREIRA DA SILVA 

NETO - OAB:MT/3.273

 Vistos e Examinados.

 Defiro a inclusão do nome do executado no rol de maus pagadores. 

Oficie-se.

 Em relação ao pedido de penhora online, determino a intimação do 

exequente para, no prazo legal, trazer aos autos o demonstrativo 

atualizado do débito.

 Com a vinda, conclusos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005155-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MIRACI INACIO CORREA DE SOUZA (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)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005155-48.2018.8.11.0003. 

AUTOR: MIRACI INACIO CORREA DE SOUZA 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 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 15 de agosto de 2018, às 08:30 horas. 

Assento que a audiência será realizada na sala de audiência desta 4ª 

Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, 

(como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários. Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 
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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 parte autora está contestando valor de fatura 

pretérita, 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 parte 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. Rondonópolis, 10 de julho de 2018 Milene Aparecida Pereira 

Beltramini Juíza de Direito – em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004963-18.2018.8.11.0003. 

AUTOR: ELISEU MORAIS DE OLIVEIRA RÉU: BANCO ITAUCARD S/A Vistos 

e examinados. I – Da justiça gratuita Defiro à parte autora os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. II – Da inicial Estão presentes os requisitos da petição inicial 

(art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Nos termos do 

artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 15 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 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 
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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 e do 4º Tabelionato de Protestos de 

Letras e Títulos da Comarca de São Paulo, 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. Rondonópolis, 10 de julho de 2018 Milene Aparecida Pereira 
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005172-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON SILVEIRA CARVALHO (AUTOR)

MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO (AUTOR)

IMOBILIARIA ADRIANA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO)

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDES SALOME DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005172-84.2018.8.11.0003. 

AUTOR: NELSON SILVEIRA CARVALHO, MARA ALZIRA FERRAZ 

CARVALHO, IMOBILIARIA ADRIANA LTDA - ME RÉU: IVANILDES SALOME 

DA SILVA 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, independentemente de nova intimação, remetam-se 

conclusos. II – Da inicial Recebo a inicial, uma vez que preenchidos os 

requisitos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Nos 

termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

15 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. III – Da tutela de 

urgência Para a concessão de liminar de reintegração ou manutenção na 

posse, o postulante deve preencher todos os requisitos exigidos no art. 

561 do Código de Processo Civil. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a 

sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da 

turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na 

ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. No 

caso, verifica-se que a parte autora não detém a posse do imóvel, 

requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência, motivo 

pelo qual o pleito deve ser indeferido. Nesse sentido é a orientação da 

jurisprudência: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL – 

REQUISITOS DO ART. 561, NCPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – 

LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A 

tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 

561, do NCPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o 

fato constitutivo do seu direito. O não preenchimento dos requisitos legais, 

ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o indeferimento da tutela 

possessória”. (AI 79240/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/12/2016, Publicado no DJE 19/12/2016). Ademais, o inadimplemento de 

contrato de compra e venda, por si só, não é capaz de autorizar a 

reintegração da posse do imóvel pelos vendedores, ainda que haja 

notificado à parte ré para que procedesse a sua desocupação, intentando 

a rescisão contratual. Neste sentido: RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO 

DE POSSE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – 

ESBULHO POSSESSÓRIO DECORRENTE DE ALEGADO INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR PARA REINTEGRAR 

OS AGRAVADOS NO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO 

DOS VENDEDORES – NECESSIDADE DE PRÉVIA RESOLUÇÃO 

CONTRATUAL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. É impossível, em sede de cognição sumária, autorizar a 

reintegração de posse dos vendedores antes de resolvido o contrato de 

compra e venda, pois somente após a sua resolução é que poderá haver 

posse injusta. (AI Nº 1010942-04.2017.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

18/04/2018, Publicado no DJE 23/04/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – NÃO 

CABIMENTO – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL – 

PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda 

que haja cláusula contratual prevendo a possibilidade de reintegração de 

posse em caso de inadimplemento, não é recomendável o deferimento de 

liminar antes que tenha havido cognição exauriente. (AI 

1009523-46.2017.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, 

Publicado no DJE 27/02/2018) Nesse contexto, entendo que os elementos 

constantes nos autos não são suficientes para o deferimento da tutela 

possessória antecipada, ao menos nesse estágio inicial. Igualmente, 

despicienda a realização de audiência de justificação, diante da afirmação 

do autor na peça inicial de que não detém a posse do imóvel. 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. Rondonópolis, 10 de julho de 2018 Milene 

Aparecida Pereira Beltramini Juíza de Direito - em substituição legal
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MARIA EUZIMAR GOMES DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004602-98.2018.8.11.0003. 

AUTOR: NELSON SILVEIRA CARVALHO, MARA ALZIRA FERRAZ 

CARVALHO RÉU: MARIA EUZIMAR GOMES DOS SANTOS Vistos e 

examinados. I – Da inicial Recebo a inicial, uma vez que preenchidos os 

requisitos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Nos 

termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

15 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. II – Da tutela de urgência 

Para a concessão de liminar de reintegração ou manutenção na posse, o 

postulante deve preencher todos os requisitos exigidos no art. 561 do 

Código de Processo Civil. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua 

posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da 

turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na 

ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. No 

caso, verifica-se que a parte autora não detém a posse do imóvel, 

requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência, motivo 

pelo qual o pleito deve ser indeferido. Nesse sentido é a orientação da 

jurisprudência: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL – 

REQUISITOS DO ART. 561, NCPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – 

LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A 

tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 

561, do NCPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o 

fato constitutivo do seu direito. O não preenchimento dos requisitos legais, 

ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o indeferimento da tutela 

possessória”. (AI 79240/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/12/2016, Publicado no DJE 19/12/2016). Ademais, o inadimplemento de 

contrato de compra e venda, por si só, não é capaz de autorizar a 

reintegração da posse do imóvel pelos vendedores, ainda que haja 

notificado à parte ré para que procedesse a sua desocupação, intentando 

a rescisão contratual. Neste sentido: RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO 

DE POSSE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – 

ESBULHO POSSESSÓRIO DECORRENTE DE ALEGADO INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR PARA REINTEGRAR 

OS AGRAVADOS NO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO 

DOS VENDEDORES – NECESSIDADE DE PRÉVIA RESOLUÇÃO 

CONTRATUAL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. É impossível, em sede de cognição sumária, autorizar a 

reintegração de posse dos vendedores antes de resolvido o contrato de 

compra e venda, pois somente após a sua resolução é que poderá haver 

posse injusta. (AI Nº 1010942-04.2017.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

18/04/2018, Publicado no DJE 23/04/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – NÃO 

CABIMENTO – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL – 

PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda 

que haja cláusula contratual prevendo a possibilidade de reintegração de 

posse em caso de inadimplemento, não é recomendável o deferimento de 

liminar antes que tenha havido cognição exauriente. (AI 

1009523-46.2017.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, 

Publicado no DJE 27/02/2018) Nesse contexto, entendo que os elementos 

constantes nos autos não são suficientes para o deferimento da tutela 

possessória antecipada, ao menos nesse estágio inicial. Igualmente, 

despicienda a realização de audiência de justificação, diante da afirmação 

do autor na peça inicial de que não detém a posse do imóvel. 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. Rondonópolis, 10 de julho de 2018 Milene 

Aparecida Pereira Beltramini Juíza de Direito – em substituição legal

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 428649 Nr: 10725-47.2009.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMM, RGDMM, JJM, MGM, MFM, DAL, NMM, SDSF, LCM, 

CLMF, JMM, GMDS, EPDS, EHM, WLF, NMF, ARDMR, IR, WCV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJMM, EDMPDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MAGALHAES FERRARI 

- OAB:MT/ 13.985-B, IVANILDO JOSÉ FERREIRA - OAB:OAB/MT Nº 8213

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 5. Ante o exposto, conheço do recurso em apreço e dou-lhe provimento, 

nos termos do art. 1.022, inciso III, do Código de Ritos, pelo que:5.1. Onde 

se lê às fls. 179 e fl. 180, respectivamente:“TANIA MARIA MAGALHÃES, 

foi nomeada inventariante por este Juízo neste inventário na forma de 

ARROLAMENTO do espólio de JOSÉ MONTEIRO MAGALHÃES que faleceu 

deixando bens, herdeiros e nenhuma disposição de última vontade.”“1. 

JULGO POR SENTENÇA, para que produza os jurídicos e legais efeitos, a 

partilha de fls. 34/47 confirmada às fls. 158/159 destes Autos de 

ARROLAMENTO dos bens deixados por JOSÉ MONTEIRO MAGALHÃES, 

atribuindo aos nela contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou 

omissão e ressalvados direitos de terceiros”.5.2 Leia-se, 

doravante:“TANIA MARIA MAGALHÃES, foi nomeada inventariante por 

este Juízo neste inventário na forma de ARROLAMENTO dos espólios de 

JOSÉ MONTEIRO MAGALHÃES e MARIA PEREIRA DE MAGALHÃES que 

faleceram deixando bens, herdeiros e nenhuma disposição de última 

vontade.”“1. JULGO POR SENTENÇA, para que produza os jurídicos e 

legais efeitos, a partilha de fls. 34/47 confirmada às fls. 158/159 destes 

Autos de ARROLAMENTO dos bens deixados por JOSÉ MONTEIRO 

MAGALHÃES e MARIA PEREIRA DE MAGALHÃES, atribuindo aos nela 

contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e 

ressalvados direitos de terceiros”.6 Após o decurso do prazo recursal, 

em não havendo pendências, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe, tendo em vista que a prestação 

jurisdicional já foi entregue. 7. Intime-se.8. Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 09 de julho de 2018.WANDERLEI 

JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis
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 Cod. Proc.: 386739 Nr: 465-76.2007.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 465-76.2007.811.0003

Vistos etc.

1. Em atenção ao teor da petição de fl. 324, defiro a suspensão do feito, 

pelo prazo de 4 (quatro) meses.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se o inventariante para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 09 de julho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 278335 Nr: 2081-96.2001.811.0003

 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: MIDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSBDL, EDLFDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILEONILSON RODRIGUES - 

OAB:11602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2081-96.2001.811.0003

Vistos etc.

1. Não obstante o teor da certidão de fl. 202, determino a redistribuição do 

mandado de fl. 201, para seu efetivo cumprimento.

2. Da mesma forma, intime-se a inventariante para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste acerca da certidão de fl. 205.

3. Cumpridas as diligências supra, venham-me os autos conclusos.

 4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 09 de julho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 763862 Nr: 15273-42.2014.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJPG, EDMSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA ARAÚJO DA SILVA - 

OAB:15566-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 15273-42.2014.811.0003

Vistos etc.

1. JULGO, por sentença (art. 659, CPC), o arrolamento dos bens deixados 

por JOSÉ PIRES GOMES e MARIA SILVA GOMES (qualificados nos autos), 

na forma pleiteada pelo inventariante e herdeiros às fls. 40 e 96, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, atribuindo aos nele contemplados 

os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de 

terceiros.

2. Tendo o feito tramitado sob o pálio da gratuidade da justiça, determino 

que, decorrido o prazo recursal, seja expedida a competente carta de 

adjudicação.

3. Em atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, após o cumprimento do item 

supra, abra-se vista à Fazenda Pública.

 4. Após, arquivem-se, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe.

 Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 09 de julho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 822617 Nr: 3836-33.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TVEO, AKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA SILVA DE LIMA - 

OAB:11709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 Processo n.º 3836-33.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Haja vista a necessidade de produção de prova oral para a verificação 

de vínculo afetivo, designo o dia 24.10.2018, às 14h20min, para a 

realização da audiência de conciliação, instrução e julgamento.

 3. Intimem-se e notifiquem-se as partes e seus advogados e o 

representante do Parquet.

4. No mandado de intimação das partes deverá constar que a sua 

ausência, ou se presentes não quiserem depor, importará em confissão 

quanto à matéria de fato, nos termos do art. 385, §2º, do Código de Ritos.

5. No mais, saliento que compete aos patronos das partes informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, hora e local da audiência 

designada, com pelo menos 3 (três) dias de antecedência, 

dispensando-se a intimação pelo juízo (art. 455, caput e §1º, do CPC).

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 09 de julho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 818789 Nr: 2494-84.2016.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDS, ISS, JBDS, JFDS, DDJS, MADS, MDJA, AA, TDJS, 

SFDS, MF, MFDS, JDSS, EDVFDS, RBDS, CFDS, MFDS, AFDS, EFDS, 

AFDS, ADJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILMAR SALES MIRANDA - 

OAB:5388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2494-84.2013.811.0003

Vistos etc.

1. O art. 139, II, do Código de Ritos, prescreve que o juiz deve velar pela 

duração razoável do processo. Tal disposição está alinhada com a nova 

ordem constitucional, a qual situa a dignidade da pessoa humana como 

núcleo do constitucionalismo contemporâneo e pilar do Estado 

Democrático de Direito. Esta nova concepção de justiça constitucional, 

sem dúvida, teve sua tônica com o advento da Emenda Constitucional n.º 

45, promulgada em 08.12.2004, em especial com a consagração do 

princípio da razoável duração do processo, localizado topograficamente 

no art. 5º, inciso LXXVIII, da Carta Republicana de 1988, considerando que 

nenhum processo pode tramitar ad eternum, sob o risco de depor contra a 

credibilidade do Poder Judiciário e de suas instituições.

2. Nesta linha de raciocínio, ressai dos autos que o feito já se arrasta por 

mais de 2 (dois) anos com vários pedidos de suspensão (fls. 58, 63/64 e 
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74), assim, não obstante, o pleito de fl. 74 e as razões ali invocadas, 

intime-se o inventariante para que, no prazo máximo e improrrogável de 60 

(sessenta) dias, dê o regular andamento processual, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de 

Ritos.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 09 de julho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 701453 Nr: 9431-86.2011.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSODSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLADSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/4310-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 9431-86.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Em atenção ao teor da petição de fl. 109, determino a suspensão do 

feito pelo prazo de 2 (dois) meses.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se o inventariante para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 09 de julho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 765444 Nr: 25-02.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJIADN, ICDN, SRDN, SSDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDPSDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14574/MT, JOÃO RICARDO FILIPAK - OAB:OAB/MT 11.551, JOSE 

APARECIDO PEREIRA VERISSIMO - OAB:MT/ 6.612 A, JUNIELLE 

LARISSA FERREIRA DOS SANTOS - OAB:23385/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO PEREIRA 

VERISSIMO - OAB:MT/ 6.612 A

 Processo n.º 25-02.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Intimem-se os herdeiros para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestem sobre as petições de fls. 88 e 92/93.

2. Após, conclusos.

3. Intime-se.

 4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 09 de julho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 824193 Nr: 4343-91.2016.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CJDS, ADSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELINA NERES DE SOUSA 

CAMPOS - OAB:3.877/MT, VICTOR GUILHERME MOYA - OAB:20235/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VICTOR GUILHERME 

MOYA, para devolução dos autos nº 4343-91.2016.811.0003, Protocolo 

824193, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 727618 Nr: 8482-91.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHSDCH, DSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILSON JOSÉ GALDINO - 

OAB:11554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO HENRIQUE CORREA - 

OAB:9979-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SILVIO HENRIQUE 

CORREA, para devolução dos autos nº 8482-91.2013.811.0003, Protocolo 

727618, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 441689 Nr: 10359-71.2010.811.0003

 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: SDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLSLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO 

DE LIMA - OAB:OAB/MT14266-B, HUMBERTO SILVA QUEIROZ - 

OAB:3571/MT, LUAMAR NASCIMENTO CANUTO - OAB:16660, NANCY 

MIEKO HIRATA MARQUES - OAB:OAB/MT17945/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 10359-71.2010.811.0003

Vistos etc.

1. Considerando os termos da petição de fl. 200 e presentes os 

pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça. Poderá, 

entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase do 

processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

necessitada.

2. No mais, defiro o pleito formulado no item n.º 04 de fl. 200.

 3. Após, conclusos.

4. Intime-se.

 5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 09 de julho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 774757 Nr: 4180-48.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGG, WSG, RSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCOG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA SOLANGE DE ALMEIDA 

MORAES LEMES - OAB:OAB/MT 14.334-B, PATRICIA MEIRELLES 

WIECZOREK - OAB:OAB/MT12496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4180-48.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Intime-se a herdeira Bianca Gama Garcia para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste sobre a petição de fls. 234/235.

2. Após, retornem-me os autos conclusos.

 3. Intime-se.
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4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 09 de julho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 844069 Nr: 9721-28.2016.811.0003

 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: JFFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDALS, NCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS GABRIEL SILVA 

FRANÇA - OAB:OAB/MT 19.363

 9. Ante o exposto e atendendo a tudo o mais que dos autos consta, 

extingo o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, IV, do Codex de 

Processo Civil.10. Contudo, nos termos do parágrafo único do art. 643 do 

Estatuto Processual Civil, determino que sejam reservados, em poder da 

inventariante, bens suficientes para pagar o credor, devendo tal ressalva 

ser anotada na capa dos autos do inventário (Processo n.º 

3693-44.2016.811.0003), de forma ostensiva.11. Sem condenação em 

custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista que o pleito 

tramitou sob o pálio da justiça gratuita.12. Traslade-se cópia da presente 

sentença para os autos do inventário (Processo n. º 

3693-44.2016.811.0003).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, 09 

de julho de 2018.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 822237 Nr: 3693-44.2016.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDALS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS GABRIEL SILVA FRANÇA 

- OAB:OAB/MT 19.363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Em atenção ao teor da petição de fl. 98, determino a suspensão do feito 

pelo prazo de 2 (dois) meses.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se o inventariante para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 09 de julho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 737864 Nr: 595-22.2014.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDB, SDB, SDBJ, MDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876/MT, MARIELLE DE MATOS SOARES - 

OAB:OAB/MT9920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 595-22.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Nos termos do art. 145, §1º, do Código de Ritos, dou-me por suspeito de 

processar e julgar o feito em apreço, determinando a remessa destes 

autos ao substituto legal deste juízo.

 2. Proceda a Sr.ª gestora judiciária às anotações necessárias na capa do 

caderno processual para que não seja mais remetido a este gabinete.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 09 de julho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 804549 Nr: 16141-83.2015.811.0003

 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: CLDS, CBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/4310-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMO DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA DA REQUERIDAAos dez (10) 

dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e dezoito (2018), às 

13h50min, neste Município e Comarca de Rondonópolis, no Auditório da 1ª 

Vara de Família e Sucessões, onde se encontrava presente o Exmo. Sr. 

Dr. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS, MM. Juiz de Direito, comigo assistente de 

gabinete, compareceu o Sr. João Wilson Pereira Alves, brasileiro, portador 

da Carteira de Identidade RG n.º 12R761803, SSI/SC. Testemunha 

compromissada e advertida das penas cominadas ao falso testemunho, às 

perguntas respondeu: “__.” Dada a palavra ao defensor público, pelo 

mesmo foi dito: “MM. Juiz, nada a perguntar.” Dada a palavra a advogada 

do requerente, pela mesma foi dito: “MM. Juiz, nada a perguntar.” Dada a 

palavra ao representante do Ministério Público, pelo mesmo foi dito: “MM. 

Juiz, nada a perguntar.” Nada mais, determinou o MM. Juiz que se 

encerrasse o presente. Eu, _____________________, Lucas Cainan 

Babora Veloso, Assessor de Gabinete II, lavrei o presente termo, que vai 

devidamente assinado.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito 

ADALTO JOSÉ DE OLIVEIRAPromotor de Justiça Testemunha da 

requerida:_______________________________________Requerente:___

________________________________________________Adv. do 

requerente:_____________________________________________Requer

ida:____________________________________________________Adv . 

do requerida:_____________________________________________

Citação

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002829-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. D. S. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

W. C. D. S. (RÉU)

 

AUTOS 1002829-52.2017.811.0003 FINALIDADE: CITAÇÃO da parte 

rEQUERIDA, acima indicada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 

termos da presente ação que lhe é proposta, consoante resumo das 

alegações constantes da petição inicial e do despacho judicial adiante 

transcritos, para querendo, contestar o pedido inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da expiração do prazo do edital. RESUMO DA 

PETIÇÃO INICIAL: A genitora dos Requerentes teve um relacionamento 

íntimo com o Requerido durante seis anos, advindo desta união os 

menores, ocorre que, com o fim do relacionamento, os menores passaram 

a viver com sua genitora, ocasião na qual o Requerido não ajudou, bem 

como assim ainda não o faz, com o sustento deles, restando os encargos 

de alimentação, educação, vestuário e higiene arcados precariamente pela 

genitora. Diante dos fatos, os Requerentes vêem-se obrigados a promover 

a presente pretensão, restando manifesto que sua genitora não possui 

recursos suficientes para prover sozinha a devida subsistência dos 

filhos. Assim, por terem os pais obrigação conjunta de assistir seus filhos, 
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mister se faz que se estabeleça alimentos para eles, pois demanda 

constantes gastos com alimentação, moradia, vestuário, medicamentos, 

além de outras despesas. Diante do exposto, torna- se necessário 

estabelecer um valor a título de pensão alimentícia,bem como determinar 

que o requerido arque com metade das despesas extraordinárias com 

saúde e educação. DESPACHO/DECISÃO: "1. Defiro o pleito ID: 12227004 

devendo a parte requerida ser citada na forma editalícia, nos moldes do 

art. 256, inciso II, do Código de Ritos. 2. Se decorrido o prazo do edital sem 

manifestação da parte demandada, em atenção ao disposto no art. 72, 

inciso II, do Código de Ritos, nomeio, desde já, como curador especial a 

UNIASSELVI, representada pelo Dr. José Sérgio Martins Ribeiro, para o 

patrocínio dos interesses da parte requerida, devendo ser intimado para 

requerer o que de direito. 3. Após, abra-se vista ao representante do 

Ministério Público. 4. Empós, conclusos. 5. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 de março de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS - Juiz de Direito." Eu, M.B.V., digitei.

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000144-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. I. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. M. (REQUERIDO)

S. L. D. S. (REQUERIDO)

 

AUTOS 1000144-38.2018.811.0003 FINALIDADE: CITAÇÃO da parte 

rEQUERIDA, acima indicada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 

termos da presente ação que lhe é proposta, consoante resumo das 

alegações constantes da petição inicial e do despacho judicial adiante 

transcritos, para querendo, contestar o pedido inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da expiração do prazo do edital. RESUMO DA 

PETIÇÃO INICIAL: O Requerente é avô materno dos menores, ocorre que, 

desde o nascimento os menores estiveram sempre aos cuidados do avô, 

que lhes presta todo tipo de cuidado e auxílio, sendo que ele possui todas 

as condições de continuar cuidando dos menores, pois o genitor das 

crianças. O pai atualmente encontra-se na comunidade Terapêuta Casa do 

Oleiro e a genitora conforme declarações a mãe dos menores passa 

varios dias sem retornar em casa. Logo, o Autor, todos os dias, 

depreende esforços para zelar pelas crianças, prestando todo amparo 

material e afetivo necessário ao desenvolvimento pleno dos infantes. 

Diante de tais fatos, faz-se necessário deferir a guarda provisória dos 

menores em tela em favor do Requerente, para que possa representá-los 

civilmente, até o final julgamento procedente da presente demanda, para 

que seja deferida a guarda definitiva em favor do avô. 

DESPACHO/DECISÃO: "1. Defiro o pleito 12223905, devendo a parte 

requerida, S.L.S., ser citada na forma editalícia, nos moldes do art. 256, 

inciso II, do Código de Ritos. 2. Se decorrido o prazo do edital sem 

manifestação da parte demandada, em atenção ao disposto no art. 72, 

inciso II, do Código de Ritos, nomeio, desde já, como curador especial a 

UNIASSELVI, representada pelo Dr. José Sérgio Martins Ribeiro, para o 

patrocínio dos interesses da parte requerida, devendo ser intimado para 

requerer o que de direito. 3. Após, abra-se vista ao representante do 

Ministério Público. 4. Empós, conclusos. 5. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 de março de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS - Juiz de Direito." Eu, M.B.V., digitei.

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001775-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

T. K. R. S. P. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. A. B. (REQUERIDO)

 

AUTOS 1001775-17.2018.811.0003 FINALIDADE: CITAÇÃO da parte 

rEQUERIDA, acima indicada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 

termos da presente ação que lhe é proposta, consoante resumo das 

alegações constantes da petição inicial e do despacho judicial adiante 

transcritos, para querendo, contestar o pedido inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da expiração do prazo do edital. RESUMO DA 

PETIÇÃO INICIAL: A requerente contraiu matrimônio com o requerido em 20 

de maio de 2013, sob o regime de comunhão parcial de bens, contudo, o 

casal está separado há mais de 05 (cinco) meses, e durante a união não 

adquiriram bens passíves de partilha e tiveram um filho menor, cuja guarda 

será exercida de forma compartilhada, sendo certo e verdadeiro que o 

divórcio é o desejo da requerente. Com vista a regularizar sua situação 

pessoal, requer a procedência da presente ação, com a decretação do 

divórcio do casal. DESPACHO/DECISÃO: "...3. Cite-se a parte requerida na 

forma editalícia, nos moldes do art. 256, inciso II, do Código de Ritos. 4. 

Decorrido o prazo, em atenção ao disposto no art. 72, inciso II, do Código 

de Ritos, nomeio como curador especial o UNIJURIS, representado pelo Dr. 

Samir Badra Dib, para o patrocínio dos interesses do requerido, devendo 

ser intimado para requerer o que de direito. 5. No mais, sem prejuízo da 

determinação supra, havendo necessidade de maior elucidação dos fatos 

e para que o juízo tome conhecimento das reais condições das partes, 

determino a imediata realização de estudo psicossocial. 6. Após o 

cumprimento da determinação supra, abra-se vista dos autos ao 

representante do Ministério Público. 7. No intuito de resguardar o interesse 

da criança, que, como noticia a peça vestibular, se encontram sob a 

responsabilidade da parte autora, defiro a guarda provisória nos moldes 

requeridos, devendo ela ser intimada para assinar o respectivo termo. 8. A 

parte autora deverá ser informada que a guarda ora concedida tem 

caráter temporário, podendo ser revogada a qualquer tempo, caso surjam 

situações que demandem deste juízo providência necessária à proteção 

do infante. 8. Intime-se. 9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 20 de março de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS - 

Juiz de Direito." Eu, M.B.V., digitei.

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007002-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANA FERREIRA SOJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ILSON DE ALMEIDA (RÉU)

 

AUTOS 1007002-22.2017.811.0003 FINALIDADE: CITAÇÃO da parte 

rEQUERIDA, acima indicada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 

termos da presente ação que lhe é proposta, consoante resumo das 

alegações constantes da petição inicial e do despacho judicial adiante 

transcritos, para querendo, contestar o pedido inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da expiração do prazo do edital. RESUMO DA 

PETIÇÃO INICIAL: A genitora da requerente e o requeridomativeram união 

estável entre os anos 2003 e 2013, que resultou no nascimento de uma 

filha, sendo que o pai nunca contribui para o sustento da filha, sendo que 

a mãe é quem arca com todas as despesas da criança, mesmo após 

vários contatos com ele. A mãe da requerente é manicure e está vivendo 

com muitas dificuldades financeiras, e não consegue suprir todas as 

necessidades da criança. Por tais motivos, torna-se necessário fixar um 

valor a título de alimentos, a fim de forçar o requerido a contribuir com o 

sustendo de sua filha. DESPACHO/DECISÃO: "1. Defiro o pleito ID: 

11956871, anverso e verso, devendo a parte requerida ser citada na 

forma editalícia, nos moldes do art. 256, inciso II, do Código de Ritos. 2. Se 

decorrido o prazo do edital sem manifestação da parte demandada, em 

atenção ao disposto no art. 72, inciso II, do Código de Ritos, nomeio, desde 

já, como curador especial a UNIASSELVI, representada pelo Dr. José 

Sérgio Martins Ribeiro, para o patrocínio dos interesses da parte 

requerida, devendo ser intimado para requerer o que de direito. 3. Após, 

abra-se vista ao representante do Ministério Público. 4. Empós, conclusos. 

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 de março de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS - Juiz de Direito." Eu, M.B.V., digitei.

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003863-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NOBRE LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LOURENÇO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

AUTOS 1003863-28.2018.811.0003 FINALIDADE: CITAÇÃO da parte 

rEQUERIDA, acima indicada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 

termos da presente ação que lhe é proposta, consoante resumo das 

alegações constantes da petição inicial e do despacho judicial adiante 

transcritos, para querendo, contestar o pedido inicial no prazo de 15 
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(quinze) dias, contados da expiração do prazo do edital. RESUMO DA 

PETIÇÃO INICIAL: A requerente e o requerido casaram em 1977, sob o 

regime de comunhão universal de bens. Contudo por motivos pessoais 

acharam por bem em dissolver a união de forma amigável, há mais de 20 

anos contínuos e ininterruptos, o que se constatará no decorrer do 

processo, inexistindo qualquer possibilidade de reconstituição da vida em 

comum. A requerente, objetivando legalizar a sua vida pessoal, pelo fato 

desse relacionamento não ter dado certo e não ter mais contato com o 

requerido nem mesmo sabendo do seu paradeiro, sendo que a última 

noticia dele, foi que residia na Cidade de Sinop/MT, pretende desfazer o 

vinculo matrimonial que ainda mantém com o mesmo. Dessa união tiveram 

filhos todos maiores e capazes (doc. anexo), não possui bens a partilhar. 

Por tais motivos requer a procedência da presente ação, com a 

decretação do divórcio do casal. DESPACHO/DECISÃO: "1. Recebo a 

exordial. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. 

Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente isenção prevista no art. 98, do CPC. 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Cite-se a parte requerida na forma editalícia, nos 

moldes do art. 256, inciso II, do Código de Ritos. 4. Decorrido o prazo, em 

atenção ao disposto no art. 72, inciso II, do Código de Ritos, nomeio como 

curador especial o UNIJURIS, representado pelo Dr. Samir Badra Dib, para 

o patrocínio dos interesses do requerido, devendo ser intimado para 

requerer o que de direito. 5. Após, abra-se vista dos autos à parte autora 

e ao representante do Ministério Público, para sua manifestação, no prazo 

de 5 (cinco) dias. 6. Notifique-se o Ministério Público. 7. Intime-se. 8. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de maio de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS - Juiz de Direito." Eu, M.B.V., digitei.

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002462-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. D. S. (REQUERENTE)

R. C. D. S. (REQUERENTE)

ROSIMEIRE PADILHA CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO BATISTA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

AUTOS 1002462-91.2018.811.0003 FINALIDADE: CITAÇÃO da parte 

rEQUERIDA, acima indicada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 

termos da presente ação que lhe é proposta, consoante resumo das 

alegações constantes da petição inicial e do despacho judicial adiante 

transcritos, para querendo, contestar o pedido inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da expiração do prazo do edital. RESUMO DA 

PETIÇÃO INICIAL: O demandado é o pai natural dos menores, contudo, 

nunca prestou assistência aos filhos, eis que não convivia com a genitora 

dos menores, já que há tempos mantinha outro relacionamento.Com a 

ocorrência o óbito da genitora dos menores, em 25.02.2018, a guarda de 

fato ficou com a avó materna, no caso, a autora, e, portanto busca a 

regularização para entre outros fins buscar o direito previdenciário dos 

menores, no caso, a pensão por morte. Quando a mãe dos menores 

faleceu, as crianças, que já residia ao lado da casa da avó, ficou aos 

seus cuidados e lá permanece até o dia de hoje. Por tais motivos com vista 

a regularizar a situação das crianças, requer a procedência da presente 

ação, com a concessão da guarda à avó. DESPACHO/DECISÃO: "1. 

Recebo a exordial. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, 

CPC). 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo à parte requerente isenção prevista no art. 98, do 

CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer 

fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados 

pela parte necessitada. 3. Cite-se a parte requerida na forma editalícia, 

nos moldes do art. 256, inciso II, do Código de Ritos.4. Em atenção ao 

disposto no art. 72, inciso II, do Código de Ritos, nomeio como curador 

especial o UNIJURIS, representado pelo Dr. Samir Badra Dib, para o 

patrocínio dos interesses do requerido, devendo ser intimado para 

requerer o que de direito. 5. Após, abra-se vista dos autos à parte autora 

e ao representante do Ministério Público, para sua manifestação, no prazo 

de 5 (cinco) dias... Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 10 de abril de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS - Juiz de Direito." Eu, M.B.V., digitei.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008782-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. T. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS LOPES RAIMUNDO OAB - MT0015696A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. F. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

AUTOS 1008782-94.2017.811.0003 FINALIDADE: CITAÇÃO da parte 

rEQUERIDA, acima indicada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 

termos da presente ação que lhe é proposta, consoante resumo das 

alegações constantes da petição inicial e do despacho judicial adiante 

transcritos, para querendo, contestar o pedido inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da expiração do prazo do edital. RESUMO DA 

PETIÇÃO INICIAL: A Requerente e requerido contraíram matrimônio em 12 

de janeiro de 2001, sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, consoante 

se infere da inclusa Certidão de Casamento. Da constância do casamento 

não obtiveram filhos, bem como não adquiriram bens a partilhar. O casal 

em questão já se encontra separado de fato, desde o ano de 2006, tendo 

em vista a vida em comum ter se tornado insuportável e incompatível, 

sendo certo que o divórcio em testilha é vontade de ambos. Por tais 

motivos com vista a regularizar a situação de fato em que se encontram, 

requer a procedência da presente ação, com a decretação do divórcio do 

casal. DESPACHO/DECISÃO: "1. Defiro o pleito de ID: 13378259, anverso e 

verso, devendo a parte requerida ser citada na forma editalícia, nos 

moldes do art. 256, inciso II, do Código de Ritos. 2. Se decorrido o prazo do 

edital sem manifestação da parte demandada, em atenção ao disposto no 

art. 72, inciso II, do Código de Ritos, nomeio, desde já, como curador 

especial o UNIJURIS, representado pelo Dr. Samir Badra Dib, para o 

patrocínio dos interesses da parte requerida, devendo ser intimado para 

requerer o que de direito. 3. Após, abra-se vista dos autos à parte autora 

e ao representante do Ministério Público, para sua manifestação, no prazo 

de 5 (cinco) dias. 4. Empós, conclusos. 5. Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 10 de abril de 2018. WANDERLEI 

JOSÉ DOS REIS - Juiz de Direito." Eu, M.B.V., digitei.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002181-09.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR ROMERO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES BONIFACIO PEREIRA DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISNEY DURAN VILELA OAB - MT10573/O (ADVOGADO)

LUCIMAR DIAS DA SILVA OAB - MT0020637A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002181-09.2016.811.003 Vistos etc. 1. Haja vista a 

necessidade de produção de prova oral para o melhor desate da vexata 

quaestio, designo o dia 31.10.2018, às 14h, para a realização da audiência 

de conciliação, instrução e julgamento. 2. Intimem-se e notifiquem-se as 

partes e seus advogados e o representante do Parquet. 3. No mandado de 

intimação das partes deverá constar que a sua ausência, ou se presentes 

não quiserem depor, importará em confissão quanto à matéria de fato, nos 

termos do art. 385, §2º, do Código de Ritos. 4. No mais, saliento que 

compete aos patronos das partes informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, hora e local da audiência designada, com pelo menos 3 

(três) dias de antecedência, dispensando-se a intimação pelo juízo (art. 

455, caput e §1º, do CPC). 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 09 de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO
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Processo Número: 1005604-74.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO OAB - MT0019274A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Sonia de Souza Corty (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT0007245A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005604-74.2016.811.003 Vistos etc. 1. Haja vista a 

necessidade de produção de prova oral para o melhor desate da vexata 

quaestio, designo o dia 14.11.18, às 14h, para a realização da audiência 

de conciliação, instrução e julgamento. 2. Intimem-se e notifiquem-se as 

partes e seus advogados. 3. No mandado de intimação das partes deverá 

constar que a sua ausência, ou se presentes não quiserem depor, 

importará em confissão quanto à matéria de fato, nos termos do art. 385, 

§2º, do Código de Ritos. 4. No mais, saliento que compete aos patronos 

das partes informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, hora e 

local da audiência designada, com pelo menos 3 (três) dias de 

antecedência, dispensando-se a intimação pelo juízo (art. 455, caput e 

§1º, do CPC). 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

09 de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001201-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PHANMELLA CAROLINA FERREIRA COELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO OAB - MT18950/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARC ARTHUR LAFORTUNE (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001201-91.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Entendendo ser de 

bom alvitre oportunizar nova tentativa de composição, nos termos do art. 

139, incisos II e IV, do Código de Ritos, já que deve o juiz velar pela rápida 

solução do litígio, tentando, a qualquer tempo, a conciliação entre as 

partes, pelo que designo o dia 20.08.2018, às 15h30min, para a realização 

de audiência de tentativa de conciliação, devendo constar no mandado 

que as partes deverão se fazer presentes ou seus procuradores com 

poderes expressos para transigir. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 09 de julho de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004913-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. P. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PERGO CHILANTE OAB - MT0012995S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1004913-89.2018.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de pedido de alvará 

judicial para fins de autorizar menor a praticar tiro esportivo, bem como de 

competição nessa modalidade em território nacional e internacional, em 

locais autorizados pelo Comando do Exército Brasileiro, nos moldes legais. 

Com efeito, tenho que a competência para exame do pleito manejado pela 

presente actio é conferida ao Juízo da Infância e Juventude, porquanto 

retrata a hipótese versada no art. 148, IV do ECA, notadamente por se 

tratar pedido com incidência direta sobre os direitos da personalidade do 

indivíduo, ainda que em fase de desenvolvimento, uma vez que se trata 

requisito legal para a prática de atividade lícita e regulamentada em lei, 

independente de situação de risco. A propósito: “APELAÇÃO - ALVARÁ 

JUDICIAL - ADOLESCENTE - VISITA EM PRESÍDIO À GENITORA EM 

COMPANHIA DE IRMÃ - INTERESSE DE AGIR PRESENTE - COMPETÊNCIA 

DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. 1 - O interesse de agir, 

consistente na necessidade e utilidade da prestação jurisdicional, consiste 

no fato de que a situação da autora não é abarcada pelo novo art. 19, §4º, 

do ECA, porquanto pretende a visitação com sua irmã à mãe que cumpre 

pena privativa de liberdade, e não com o responsável legal, seu genitor. 2 

- A expedição de alvará para garantir o direito à convivência familiar 

consiste em ação civil fundada em interesse individual afeto à condição de 

criança ou adolescente, a incidir o art. 149, caput, do ECA, com a 

competência da Vara da Infância e Juventude, independentemente de 

situação de risco.” (TJMG - Apelação Cível 1.0701.14.034420-4/001, 

Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

15/05/2015, publicação da súmula em 02/06/2015) Dessa forma, o 

presente feito deve ser processado perante o Juízo da Infância e 

Juventude desta comarca. Posto isso, declaro a incompetência absoluta 

deste Juízo e DECLINO de minha competência jurisdicional para processar 

a presente demanda, em favor do douto Juízo da Sexta Vara Cível desta 

Comarca, que possui competência para os casos relativos à infância e 

juventude, para onde determino a remessa deste feito. Certifique-se e 

remeta-se o presente feito à Sexta Vara Cível desta comarca, efetuadas 

as anotações e baixas necessárias. Intime-se e dê-se ciência ao 

Ministério Público. Às providências. Rondonópolis-MT, 04 de julho de 2018. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004846-27.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BALDUINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO FRANCO DE ARAUJO OAB - MT0013807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE VIEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1004846-27.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Processe-se em segredo 

de Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC/2015. 2. DEFIRO os 

benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do 

Código de Processo Civil. 3. Invocando o princípio da fungibilidade, recebo 

o pedido inicial como liquidação de sentença por arbitramento (art. 509, I, 

CPC). EFETUEM-SE as anotações necessárias. 4. Desde já determino a 

avaliação do bem descrito na exordial com observância das normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 14653-1:2001), 

assinalando-se o prazo de quinze dias para apresentação do respectivo 

laudo. Com laudo, abra-se vista às partes para, querendo, 

manifestarem-se no prazo comum de quinze dias. 5. Sem prejuízo, 

intime-se a parte adversa pessoalmente para, querendo, apresentar 

documentos elucidativos na forma do art. 510 do CPC. Às providências. 

Rondonópolis-MT, 29 de junho de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004702-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS PEREIRA (REQUERENTE)

SERILO FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANE BONISSONI OAB - MT0018717A (ADVOGADO)

 

Certifico que, não foi expedido mandado de intimação para a(s) parte(s) 

comparecer(em) a audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para a data 

de 22 de agosto de 2018 às 14h30min, em razão da mesma ter advogado 

constituído os quais foram intimados via DJ. Certifico ainda que a intimação 

das testemunhas arroladas no ID 9068811 e 10328983 - Pág. 11 se dará 

nos termos do art. 455, § 1º, do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA
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Processo Número: 1004862-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA BAHIA LUCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS OAB - MT22502/O (ADVOGADO)

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUIANE SIBELI MENDONCA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1004862-78.2018.8.11.0003 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. Doravante, considerando a 

natureza constitucional do princípio da segurança jurídica, pelo qual só 

admitir-se-á tutela de urgência caso haja risco de frustrar-se a garantia da 

maior efetividade da jurisdição, aliado a prevalência dos interesses do 

menor em detrimento da pretensão dos familiares, entendo necessário, 

antes da análise do pedido formulado pela Requerente, a realização de 

estudo social na residência das partes, a fim coligir maiores elementos 

para melhor elucidação dos fatos. Nesse sentido, pertinentes são os 

ensinamentos do renomado Professor YUSSEF SAID CAHALI: ".... o 

princípio a ser observado, na guarda de filho menor, estando o casal 

separado de fato, é da prevalência do interesse do menor; havendo 

conflito entre os genitores, o juiz decidirá tendo em vista as circunstâncias 

de cada caso e sempre no interesse daquele, que preponderará em 

qualquer hipótese; daí o largo arbítrio de que dispõem os tribunais para 

estabelecer o que julgar mais acertado em proveito dos menores" 

(Divórcio e Separação, RT, 10ª ed., p. 490). Dessa maneira, determino a 

realização de Estudo Psicossocial perante o núcleo familiar e social da 

parte autora, em especial naquela em que a criança Amanda G. da S. M. 

encontra-se atualmente inserida, sem prévio aviso, verificando acerca dos 

fatos narrados na exordial, bem como aferindo as condições econômicas, 

higiênicas, morais, afetivas e sociais para criação e educação da menor, 

devendo o laudo circunstanciado ser juntado aos autos no prazo de 

quarenta e oito horas, ante a pendencia de exame do pleito de tutela de 

urgência. Com a juntada do Estudo Psicossocial, colha-se parecer 

ministerial e após, voltem-me conclusos para análise do pedido de tutela 

provisória formulado. Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 04 de julho de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003528-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINA SOUZA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO JUNIOR DE ASSIS SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003528-09.2018.8.11.0003 Vistos. 1. Processe-se em segredo de 

Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC/2015. 2. DEFIRO os 

benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do 

Código de Processo Civil. 3. Cite-se o devedor para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento do débito alimentar no montante descrito na 

inicial, referente ao período de fevereiro/2018, março/2018 e abril/2018, 

bem como as parcelas que se vencerem no curso da demanda até o 

efetivo pagamento do débito, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser decretada sua prisão civil e 

protesto do presente pronunciamento judicial, nos moldes dos §1º, §3º e 

§7º do artigo 528 do Novo Código de Processo Civil. Às providências. 

Rondonópolis-MT, 15 de maio de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005153-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAIR RIBEIRO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Tatiane Pereira Barros OAB - MT10757/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAIR RIBEIRO DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005153-78.2018.8.11.0003 Vistos etc., Considerando-se a 

inconsistência das informações apresentadas na escritura pública de 

testamento, noticiando a inexistência de descendentes da então testadora 

(ID 14043791) e a indicação posterior de prole à margem da certidão de 

óbito da falecida (ID 14043794), faculto ao requerente a emenda da inicial 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer acerca da existência de 

herdeiros porventura sucessíveis e, concomitantemente, indicar a 

qualificação completa das pessoas respectivas (art. 319, II, do CPC), sob 

pena de extinção do feito. Após, com ou sem manifestação, tornem os 

autos conclusos. Intime-se. Rondonópolis-MT, 10 de julho de 2018. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003934-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALBERTO MARTINS DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONETE DE LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1003934-30.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Processe-se em segredo de 

Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC/2015. 2. DEFIRO os 

benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do 

Código de Processo Civil. 3. Dispenso, por ora, a realização da audiência 

de conciliação a que alude o art. 334 do CPC, visando a otimização dos 

atos processuais. 4. Cite-se a requerida, via carta precatória, intimando-a 

para contestar o presente feito, no prazo de 15 (quinze) dias, desde que o 

faça por intermédio de advogado, sob pena de reputarem-se verdadeiros 

os fatos articulados na inicial (arts. 335, III, 231, VI, e 341, todos do CPC) 

Após, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação. Intimem-se. Rondonópolis-MT, 04 de Junho de 

2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 721658 Nr: 2678-45.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WGMDSG, NMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A teor do quanto disposto no petitório de fls. 64, reitere-se a expedição de 

ofício à Caixa Econômica Federal a fim de que seja dado cumprimento ao 

decisum de fls. 61.

Sem prejuízo, malgrado o parecer ministerial retro, abra-se nova vista dos 

autos à Defensoria Pública para, no prazo de dez dias, requerer o que 

entender de direito para o regular prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 788484 Nr: 9616-85.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLPS, KRDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDJS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Prima facie, diante da devida manifestação do curador especial nomeado 

ao executado (fls. 58/59), autorizo a pretensa transferência de valores. 

Oficie-se à Caixa Econômica Federal para que tal seja implementada, nos 

moldes do pedido de fls. 55.

Doravante, defiro o pedido de inscrição do nome do executado em órgãos 

de proteção ao crédito – SERASA e SPC (artigos 517 e 528, § 1º e 3°, 

NCPC), ressaltando-se que a verba alimentar tem caráter vital para as 

manutenções básicas do necessitado, sendo imperioso que as 

prestações sejam realizadas corretamente, sob pena de se impor ao 

credor, que na maioria das vezes possui tenra idade e não pode prover o 

próprio sustento, uma situação degradável.

No mais, invocando o Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5º, 

LXXVIII, da CF), defiro a suspensão processual vindicada, todavia pelo 

prazo de 30 (trinta) dias.

Fica a Defensoria Pública ciente de que deverá se manifestar tão logo 

decorra o prazo de suspensão, independentemente de nova intimação, 

pena de extinção.

Na hipótese de decorrer o prazo sem manifestação, intime-se 

pessoalmente a parte exequente para dar regular andamento ao 

processo, em 05 (cinco) dias, praticando os atos que lhe competir, sob 

pena de extinção sem resolução de mérito, conforme dispõe o art. 485, III, 

do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 707986 Nr: 2814-76.2012.811.0003

 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: JUNIOMAR ALVES CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DORVACI CASTRO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante das cartas precatórias recebidas por esta Secretaria (fls. 162/163 

e 164/168), 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 legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 871705 Nr: 7180-85.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUPRAJU - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, em tempo, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com 

supedâneo no art. 485, IV do CPC. Doravante, determino a reativação do 

processo eletrônico de numeração única 1001653-38.2017.8.11.0003 com 

o devido traslado das peças processuais subsequentes à fl. 39. Sem 

custas.Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo as anotações 

de estilo e arquivando-se os autos. P. I. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004966-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ODILIA DE MACEDO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDETE METON DIAS (REQUERIDO)

 

Parte Autora: MARIA ODÍLIA DE MACEDO DIAS. Parte Requerida: 

VALDETE METON DIAS. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS – PROCESSO Nº 

1004966.70.2018.8.11.0003 - PJE – FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA VALDETE METON DIAS, brasileiro, separado de fato, CPF 

476.216.211-68, demais qualificações ignoradas, atualmente em local 

ignorado e incerto, para, querendo, responder a presente ação, no prazo 

legal de 15 (quinze) dias, a contar do dia útil seguinte ao término do prazo 

do edital (art. 335, III, c/c 231, IV, ambos do CPC/2015). RESUMO DA 

INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO, promovida pela parte 

autora acima. As partes contraíram matrimônio em 14/09/1989 e 

encontram-se separados de fato há mais de sete anos. A parte autora 

requer ao final, seja julgada procedente a ação, a fim de que seja 

decretado o Divórcio do casal. Despacho/Decisão: Vistos etc., (...) Assim, 

cite-se o requerido, via edital, com o prazo de vinte dias, obedecidas as 

formalidades legais (art. 256, do NCPC), para, querendo, responder a 

presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, consignadas as 

advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil atual. 04. Na 

hipótese de o requerido não apresentar contestação, forte no quanto 

disposto no art. 72, II, do NCPC, fica desde já nomeado o advogado Dr. 

Samir Badra Dib (UNIJURIS) para apresentar defesa, abrindo-se-lhe vista 

pelo prazo legal. Intimem-se. Eu, Elisângela De Almeida Salomão Lima, 

Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 10 de julho de 2018. Hélio 

Avelino dos Santos. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003194-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. C. S. C. (RÉU)

A. G. D. S. (RÉU)

B. P. C. (RÉU)

 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS Dados do processo: 

Processo: 1003194-72.2018.8.11.0003; Valor causa: R$ 954,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[União Estável ou 

Concubinato]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

CAMILA DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: MARIA DA CONCEICAO SERRA 

CAMPOS, BRAZ PACHECO CAMPOS, ANTHONY GABRIEL DOS SANTOS 

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) RÉU: BRAZ PACHECO CAMPOS Data de 

Distribuição da Ação: 30/04/2018 16:18:40. FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) 

EXECUTADO(S) acima qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, quanto aos termos da ação que lhe(s) é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, para contestar a 

presente, desde que o faça por intermédio de advogado, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da juntada do último mandado de citação (art. 335, III 

e art. 231, IV do CPC), sob pena de reputarem-se verdadeiros os fatos 

articulados na inicial (art. 341, NCPC). RESUMO DA INICIAL: A requerente e 

o falecido JOSAFÁ SERRA CAMPOS conviveram em União Estável desde 

janeiro de 2015, sendo referida convivência pública e contínua, 

estabelecida com objetivo de constituição de família, conhecida por 

parentes e amigos, onde gerou um filho A.G.DOSS., o qual ainda não foi 

reconhecido a paternidade devido o óbito do genitor, mas está nas vias 

judiciais, conforme comprovará por documentos e testemunhas. 

Despacho/Decisão: Deixo de designar audiência de conciliação, porquanto 

vislumbro, na hipótese, impossibilidade de autocomposição ante a 

inviabilidade de citação pessoal de um dos requeridos, bem como diante 

de menor na condição de terceiro interessado da lide. Citem-se os 

requeridos e o terceiro interessado para contestar a presente, desde que 

o faça por intermédio de advogado, no prazo de 15 (quinze) dias a contar 

da juntada do último mandado de citação (art. 335, III e art. 231, IV do CPC), 

sob pena de reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 

341, NCPC). Com relação ao requerido Braz Pacheco Campos a citação 

deverá ser formalizada pela via editalícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias 

para o edital, correndo da data da publicação única. Por se tratar de parte 

beneficiária da justiça gratuita, a publicação será feita apenas no órgão 

oficial (artigo 257, II, do CPC). 7. Transcorrido o prazo da resposta, nomeio 
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o Escritório in albis Modelo do UNIJURIS para, por intermédio de seu 

advogado e professor-orientador, atuar como curador especial da parte 

citada por edital bem como do menor terceiro interessado, devendo o 

mesmo ser intimado para apresentar defesa, abrindo-se-lhe vista pelo 

prazo legal.Às providências. ADVERTÊNCIA: Por se tratar de parte 

beneficiária da justiça gratuita, a publicação será feita apenas no órgão 

oficial (artigo 257, II, do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, MARCIA REGINA BUENO DE CAMARGO DIB, digitei. 

RONDONÓPOLIS, 10 de julho de 2018 HÉLIO AVELINO DOS SANTOS 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002547-48.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARI RIBAS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAISE CAROLINE PRADELA ALVES DE ARAUJO PORTO OAB - 

MT0013232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO N° Visto. 1. Converto o processo de conhecimento em 

execução de sentença. Proceda-se a Sr.ª Gestora a imediata conversão 

do tipo do processo para cumprimento de sentença (artigo 348 da CNGC – 

Foro Judicial). 2. Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a Fazenda Pública, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias 

e nos próprios autos, impugnar a execução de sentença, nos termos do 

artigo 535 do CPC. Cumpra-se. Rondonópolis, 10/07/2018 . FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002691-22.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA NASCIMENTO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSALVO DOS SANTOS SALLES OAB - MT15986/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1002691-22.2016.8.11.0003 VISTO. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por 

MADALENA NASCIMENTO DA ROCHA em face do SERVIÇO DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS – SANEAR. Após a 

realização da perícia, a parte autora informou “que não pretende 

apresentar outras provas em audiência, além das perícias técnicas e 

outras já existentes nos autos”. Por sua vez, o requerido pugnou pela 

“produção de PROVA EM AUDIÊNCIA, PROVA TESTEMUNHAL, 

DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR, bem como seja ouvido o assistente 

técnico do Requerido”. Para garantir o amplo direito de defesa das partes, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de outubro de 

2018, às 15h30min, para oitiva da parte autora e das testemunhas do réu: 

DALTON MONTEIRO VIRGILIO e EDVALDO FERREIRA DA SILVA. Fica a 

cargo do advogado do requerido informar ou intimar as testemunhas por 

eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo. Intime-se a parte autora para prestar 

depoimento pessoal, advertindo-a de que o não comparecimento ou, 

comparecendo, se recusar a depor, será aplicada a pena de confesso 

(art. 385, § 1º do CPC). INDEFIRO o pedido de oitiva do assistente técnico 

do requerido, porque a parte interessada não formulou com o pedido de 

oitiva do assistente as perguntas, sob forma de quesitos, nos termos do 

artigo 477, § 3º do CPC. Transfira para a conta do perito (fls. 227), o valor 

depositado na página 177. Intimem-se, ainda, os procuradores e 

advogados de todas as partes. Cumpra-se. Rondonópolis, 10 de julho de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003041-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON DA ROCHA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO)

 

INTIMAR PATRONA DA PARTE REQUERENTE, DRª DENISE RODEGUER, 

PARA QUERENDO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008563-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAILTON BELAS DE SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA OAB - MT0011922A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Processo 1008563-81.2017.8.11.0003 Visto. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

COM PEDIDO ALTERNATIVO DE RESTABELECIMENTO DE CONCESSÃO DE 

AUXÍLIO DOENÇA C/C COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

proposta por JAILTON BELAS DE SANTANA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS. A parte autora requereu a 

desistência da ação. O INSS discordou do pedido, dizendo que somente 

concordará se o autor renunciar formalmente o direito postulado na 

petição inicial. É o relatório. Decido. NELSON NERY JÚNIOR, in Código de 

Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, pág. 630, 7ª edição, 

Ed. RT, leciona que: “quando o autor desistir da ação, o mérito não pode 

ser apreciado, devendo o magistrado proceder à extinção do processo 

sem ingressar no exame do mérito. Depois da citação, somente com a 

anuência do réu é que o autor poderá desistir da ação.” No caso sob 

testilha, verifico que a parte autora desistiu do prosseguimento da ação, 

porque o INSS concedeu administrativamente o benefício postulado nos 

autos. A exigência do INSS para o autor renunciar ao próprio direito em 

que funda o pedido, não deve vingar. É de ser considerado que o objeto 

da demanda caracteriza-se como um direito subjetivo indisponível de 

todos. Ademais, como o autor irá renunciar o benefício se o próprio o 

concedeu. Parece ilógico. Assim, não há que se falar em renúncia, 

afastando-se a condição imposta pelo réu para aceitação da desistência. 

Em consequência, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 

10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º, c/c 

§4º, III, todos do Código de Processo Civil. Declaro suspensa a obrigação 

enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora. Se dentro de 05 

anos, os autores não puderem satisfazer tal pagamento, a obrigação 

ficará prescrita (art. 12 da Lei n.º 1.060/50). P.R.I. e, certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Rondonópolis-MT, terça-feira, 10 de julho de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001568-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CAVALCANTE FERREIRA (AUTOR)

QUEILA NOGUEIRA (AUTOR)

VANDERLENE PAZZA (AUTOR)
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SILVIA REJANE ALMEIDA MARQUES GOMES (AUTOR)

RANERSON GONCALVES FRAGA (AUTOR)

JOSEFA PINHEIRO MONTALVAO (AUTOR)

MARIA SONIA MELO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIONALDO MADEIRA COSTA OAB - MT13075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DE RONDONÓPOLIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1001568-18.2018.8.11.0003. AUTOR: ISABEL CAVALCANTE FERREIRA, 

MARIA SONIA MELO DA SILVA, QUEILA NOGUEIRA, RANERSON 

GONCALVES FRAGA, JOSEFA PINHEIRO MONTALVAO, SILVIA REJANE 

ALMEIDA MARQUES GOMES, VANDERLENE PAZZA RÉU: PREFEITO DE 

RONDONÓPOLIS VISTO A decisão que indeferiu o pedido de justiça 

gratuita está devidamente fundamentada. Não há possibilidade de se 

pagar as custas somente ao final do processo, visto que durante a 

tramitação do feito há despesas com os oficiais de justiça e perito. Assim, 

mantenho a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 10 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003719-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA SOUZA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAR PATRONA DA PARTE REQUERENTE, DRª TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI, PARA QUERENDO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004294-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE SOUZA WEBER (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (IMPETRADO)

 

PROCESSO Nº 1004294-62.2018.8.11.0003 VISTO. LUIZ CARLOS DE 

SOUZA WEBER ajuizou mandado de segurança com pedido liminar contra 

ato do Sr. JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO, Prefeito do Município 

de Rondonópolis, aduzindo, em síntese, que prestou concurso público 

para o Município de Rondonópolis, tendo sido classificado para o Cargo de 

Técnico de Enfermagem em 68º lugar. Sustenta que o Município de 

Rondonópolis convocou 24 aprovados no concurso, sendo que 7 

desistiram de assumir o cargo, e que, ainda, houve a nomeação de 25 

profissionais em cargo em comissão, após a realização do concurso e a 

desistência dos candidatos, o que fere o direito líquido e certo do 

impetrante. Assevera, ainda, que houve a contratação de 127 técnicos de 

enfermagem através do Consórcio Regional de Saúde Sul de Mato Grosso 

(CORES/MT), convênio firmado para a contratação de profissionais de 

saúde de nível médio na área da saúde. Sustenta que possui direito líquido 

e certo, pois a autoridade coatora está procedendo a contratação de 

outras pessoas para o mesmo cargo, de forma precária e ilegal. Assim, 

requer a concessão de liminar para determinar que a autoridade impetrada 

proceda à imediata convocação e nomeação do impetrante no cargo de 

“Técnico de Enfermagem”, para o qual foi classificado em 44º lugar. É o 

relatório. Decido. O Mandado de Segurança é remédio excepcional, 

garantido constitucionalmente contra ato de autoridade pública ou de 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público 

(art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal). Cuidando-se de writ, a 

declaração que se dá, eventualmente, nas hipóteses cabíveis, vai no 

sentido de proteger ou não a tese do impetrante alicerçada em direito 

líquido e certo. A demonstração do direito líquido e certo, em sede de 

mandado de segurança, demanda prova pré-constituída, notadamente 

porque o mandamus não comporta a fase instrutória inerente aos ritos que 

contemplam cognição primária. Precisa é a lição de FABRÍCIO MATIELO 

(MANDADO DE SEGURANÇA, p. 60): "em respeito ao ordenamento 

jurídico, deve-se reservar o mandado de segurança apenas para casos 

especiais, nos quais a liquidez e certeza do direito sejam tão candentes ao 

ponto de permitir imediata salvaguarda, não obstante precária, mediante o 

cumprimento das formalidades declinadas em lei. Para as demais 

situações, busque-se o caminho comum percorrido pelas demandas que 

precisam de profundos e exaustivos questionamentos, ou de provas mais 

detidas". Quando a lei se refere a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu 

conhecimento de plano, para que seu exercício possa ser efetivo no 

momento da impetração. No caso, o impetrante busca a sua nomeação ao 

cargo de Técnico de Enfermagem, para o qual foi classificado em 68º 

lugar. Da análise dos documentos encartados aos autos, verifica-se que o 

Município de Rondonópolis promoveu concurso público para provimento de 

cargos públicos (Edital nº 01/2016), ofertando 21 (vinte e um) vagas de 

ampla concorrência para o cargo de Técnico de Enfermagem, tendo sido o 

impetrante classificado em 68º lugar para o referido cargo (Id. 13653228, 

p. 2). Como se vê, o impetrante foi classificado no concurso público fora 

do número de vagas previsto no edital, de modo que ele não tem direito 

subjetivo à nomeação, mas tão somente expectativa de direito. No entanto, 

segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera 

expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público 

(fora do número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, 

dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de 

forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição 

daqueles que, provados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou 

função. Assim, a jurisprudência manifesta-se pela necessidade de que o 

candidato aprovado fora do número de vagas constante do edital 

comprove, de maneira efetiva, a existência de cargos vagos e a 

contratação ilegal de servidores temporários em quantitativo suficiente 

para a nomeação, dentro do prazo de validade do certame. Confira-se a 

posição do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: “ADMINISTRATIVO. 

CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE 

VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. ABERTURA DE NOVAS VAGAS. 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE 

CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O STJ adota o entendimento 

de que a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em 

concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido 

e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação 

de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, 

com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o 

mesmo cargo ou função. 2. In casu, muito embora o agravado tenha obtido 

aprovação (2ª colocação) fora do número inicial de vagas previstas no 

Edital - 1 (uma vaga), verifica-se nos autos que a Administração Pública, 

antes de expirado o prazo de validade do certame, realizou contratações 

temporárias, inclusive do próprio impetrante, para o mesmo cargo a que 

concorreu (Odontólogo/Especialidade: Cirurgia e Traumatologia 

Buco-Maxilo-Facial para a 6ª DIRES - Ilhéus/BA). 3. Nessa circunstância, a 

toda evidência, não restam dúvidas de que, dentro do prazo de validade 

do concurso, a manutenção de contratos temporários para suprir a 

demanda por odontólogos pela Administração Pública demonstra a 

necessidade premente de contratação de pessoal, de forma precária, 

para o desempenho da atividade, o que, diante da nova orientação da 

Suprema Corte, faz surgir o direito subjetivo do candidato aprovado no 

certame ainda válido à nomeação. 4. Agravo Regimental não provido” 

(AgRg no RMS 44037 BA 2013/0347994-8, Segunda turma, Relator 

Ministro Herman Benjamin, Data do Julgamento 18/3/2014). Confira-se, 

ainda, a posição Supremo Tribunal Federal: “Agravo regimental em recurso 

ordinário em mandado de segurança. Concurso público. Contratação 

precária de terceirizados. Preterição de concursados. Não comprovação 

da existência de vagas de caráter efetivo. Ausência de direito líquido e 

certo. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. É posição pacífica 

desta Suprema Corte que, havendo vaga e candidatos aprovados em 

concurso público vigente, o exercício precário, por comissão ou 

terceirização, de atribuições próprias de servidor de cargo efetivo faz 

nascer para os concursados o direito à nomeação, por imposição do art. 

37, inciso IV, da Constituição Federal. 2. O direito subjetivo à nomeação de 

candidato aprovado em concurso vigente somente surge quando, além de 

constatada a contratação em comissão ou a terceirização das respectivas 

atribuições, restar comprovada a existência de cargo efetivo vago. 

Precedentes. 3. No caso em questão, não ficou comprovada, nos 

documentos acostados aos autos, a existência de vaga efetiva durante a 

vigência do concurso, sendo necessário, para tanto, que haja dilação 
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probatória, o que não se admite em via mandamental. Ausência de direito 

líquido e certo do agravante. 4. Agravo regimental a que se nega 

provimento” (RMS 29915 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira 

Turma, julgado em 04/09/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 

25-09-2012 PUBLIC 26-09-2012). Na hipótese, o impetrante sustenta que o 

Município de Rondonópolis convocou 24 aprovados no concurso, sendo 

que 6 desistiram de assumir o cargo, e que, houve a nomeação de 25 

profissionais em cargo em comissão, e, ainda, a contratação de 127 

profissionais por empresa terceirizada. Analisando os autos, verifica-se 

que, de fato, houve a nomeação de 26 (vinte e seis) profissionais para 

exercer o cargo em Comissão de Técnico de Enfermagem do Programa de 

Saúde da Família – PSF, após a homologação do concurso (Decreto nº 

7.997, de 27/07/2016), conforme se infere das Portarias nºs 20.206, 

21.417, 21.517, 21.515, 21.514, 21.701, 21.909, 21.989, 21.988, 21.987, 

21.986, 20.429, 21.867, 20.206, 20.205, 21.264, 21.263, 22.953, 22.952, 

22.800, 22.530, 22.531, 22.868, 22.859, 22.955, 22.954 (fls. 98/ do PDF). 

Por outro lado, não há provas de contratação de 127 técnicos de 

enfermagem por meio de empresa terceirizada, conforme alegado pelo 

impetrante na inicial. Isso porque, a listagem de profissionais obtida junto 

ao Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde – CNES (fls. 124/195 

do PDF), não comprova que as contratações precárias para o cargo de 

Técnico de Enfermagem ocorreram dentro do prazo de validade do 

concurso, uma vez que somente as contratações realizadas nesse 

período faz nascer aos concursados o direito à nomeação, não restando, 

portanto, demonstrado o direito e líquido do impetrante à nomeação. De 

igual maneira, o convênio firmado com o Consórcio Regional de Saúde do 

Sul do Mato Grosso (CORESS/MT), não é capaz de conferir ao impetrante 

o alegado direito líquido e certo à imediata nomeação, vez que não declina 

a efetiva contratação precária de terceiros em preterição ao direito dos 

candidatos aprovados no certame. Assim, os documentos juntados aos 

autos não comprovam, de maneira efetiva, a contratação precária de 

servidores em quantitativo superior a sua colocação (posição 68), dentro 

do prazo de validade do certame, de modo que o impetrante não tem direito 

subjetivo à nomeação. Como já dito, a mera expectativa de nomeação dos 

candidatos aprovados em concurso público convola-se em direito 

subjetivo à nomeação quando, dentro do prazo de validade do certame, há 

contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas 

existentes, o que não restou comprovado nos autos. Dessa forma, o 

impetrante não comprovou seu direito líquido e certo, já que os 

documentos juntados não comprovam qualquer ilegalidade da autoridade 

coatora. Ademais, conforme já delineado, em sede de Mandado de 

Segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a 

não merecer questionamento maior para o deferimento de liminar, pois não 

se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores 

investigações sobre o alegado no feito não é possível, razão pela qual 

deve o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados, o que não 

ocorreu no caso dos autos. Neste sentido é a jurisprudência: “MANDADO 

DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO 

LIQUIDO E CERTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INICIAL INDEFERIDA. AÇÃO 

EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. (Mandado de Segurança Nº 

70054109061, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 12/04/2013)”. 

“MANDADO DE SEGURANÇA - REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE - 

PRESENÇA - CONHECIMENTO. V.V. MANDADO DE SEGURANÇA - ATO 

OMISSIVO MAGISTRADO -IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - AUSÊNCIA 

DE DIREITO LIQUIDO E CERTO - FEITO INDEFERIDO LIMINARMENTE. 1- 

Inadequada a via do mandado de segurança quando não demonstrado, de 

plano, ofensa a direito líquido e certo. 2- Conforme preconiza o art. 663 do 

CPP, pode o Relator dispensar a requisição de informações à autoridade 

apontada coatora, se entender que o Mandado de Segurança deve ser 

indeferido liminarmente, submetendo sua decisão à apreciação da Turma 

Julgadora. 3- A conduta em comento, ora elencada como omissiva da 

autoridade vista como coatora, desafia procedimento adequado” (TJ-MG - 

MS: 10000130450000000 MG, Relator: Eduardo Machado, Data de 

Julgamento: 13/08/2013, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data 

de Publicação: 16/09/2013). Deste modo, não vislumbrando a ocorrência 

de manifesto constrangimento ilegal suportado pelo impetrante, passível de 

ser sanado pela via eleita, o indeferimento, de plano, da inicial é medida 

que se impõe. Com essas considerações, com fundamento no artigo 485, 

I, do CPC e art. 10 da Lei nº 12.016/2009, INDEFIRO a petição inicial e, 

consequentemente, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito. 

Sem custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009). Por 

se tratar de sentença que extingue o mandado sem julgamento de mérito, 

não está sujeita ao reexame necessário, mercê do que dispõe o artigo 14, 

§ 1º, da Lei nº 12.016/2009. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as anotações de estilo. P.R.I.C. Rondonópolis, terça-feira, 10 de julho 

de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004332-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FERNANDO CESCON DE MORAIS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEUKE APARECIDA RAMOS CAPISTRANO OAB - MT12471/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

 

PROCESSO Nº 1004332-74.2018.8.11.0003 VISTO. ALEX FERNANDO 

CESCON DE MORAES ajuizou mandado de segurança com pedido liminar 

contra ato do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Sr. José 

Carlos Junqueira de Araújo, aduzindo, em síntese, que foi classificado em 

3º lugar no concurso público realizado pela Prefeitura de Rondonópolis 

para o cargo de Analista de Sistema, o qual foi ofertado uma vaga (Edital 

nº 01/2016-PMR). Aduz que após a homologação do concurso, o município 

de Rondonópolis publicou no diário oficial em 28/04/2017 a nomeação do 

primeiro colocado ao cargo de Analista de Sistemas, Wesley Alves da 

Silva, porém, o candidato não tomou posse, abrindo a possibilidade do 

preenchimento da vaga para o próximo melhor colocado. Afirma que o 

segundo colocado, João Batista Araújo Barbosa Júnior, redigiu uma 

declaração manifestando a desistência do concurso, o que dá direito ao 

impetrante de ser nomeado ao cargo de analista de sistemas. Relata que a 

Prefeitura de Rondonópolis não da correta publicidade ao certame, já que 

não publica o ato que tornou sem efeito a nomeação do candidato que não 

tomou posse, razão pela qual solicitou esclarecimentos acerca da sua 

nomeação, mas até o presente momento não obteve resposta. Alega que 

administração municipal demonstrou, através da referida convocação, a 

necessidade imediata de ocupação do cargo e a existência de recursos 

financeiros para contratação de profissional. Sustenta que o prazo de 

validade do concurso expira no dia 11/08/2018, e que não havendo 

prorrogação, corre o risco do impetrante perder o direito de requerer sua 

nomeação, sendo assim se faz necessário a impetração do presente 

remédio a fim de garantir a tutela do seu direito. Assim, requer a 

concessão de liminar para determinar a nomeação imediata do impetrante 

para tomar posse no cargo de Analista de Sistemas. É o relatório. Decido. 

O Mandado de Segurança é remédio excepcional, garantido 

constitucionalmente contra ato de autoridade pública ou de agente de 

pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5º, inciso 

LXIX, da Constituição Federal). Cuidando-se de writ, a declaração que se 

dá, eventualmente, nas hipóteses cabíveis, vai no sentido de proteger ou 

não a tese do impetrante alicerçada em direito líquido e certo. A 

demonstração do direito líquido e certo, em sede de mandado de 

segurança, demanda prova pré-constituída, notadamente porque o 

mandamus não comporta a fase instrutória inerente aos ritos que 

contemplam cognição primária. Precisa é a lição de FABRÍCIO MATIELO 

(MANDADO DE SEGURANÇA, p. 60): "em respeito ao ordenamento 

jurídico, deve-se reservar o mandado de segurança apenas para casos 

especiais, nos quais a liquidez e certeza do direito sejam tão candentes ao 

ponto de permitir imediata salvaguarda, não obstante precária, mediante o 

cumprimento das formalidades declinadas em lei. Para as demais 

situações, busque-se o caminho comum percorrido pelas demandas que 

precisam de profundos e exaustivos questionamentos, ou de provas mais 

detidas". Quando a lei se refere a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu 

conhecimento de plano, para que seu exercício possa ser efetivo no 

momento da impetração. No caso, o impetrante pleiteia a sua nomeação 

imediata ao cargo de Analista de Sistemas, cargo para o qual prestou 

concurso público e foi classificado em terceiro lugar. Da análise dos 

documentos encartados aos autos, verifica-se que o Município de 

Rondonópolis promoveu concurso público para provimento de cargos 

públicos (Edital nº 01/2016), ofertando 1 (uma) vaga de ampla 

concorrência para o cargo de Analista de Sistemas (fls. 57 do PDF), tendo 

sido o impetrante classificado em 3º lugar (lista de aprovados e 

classificados – fls. 102). Como se vê, o impetrante foi aprovado no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029211/7/2018 Página 391 de 580



concurso fora do número de vagas previstas no edital, o que, como 

sabido, lhe confere apenas mera expectativa de direito à nomeação. 

Todavia, o impetrante aduz ter direito líquido e certo à nomeação em 

decorrência da desistência do candidato aprovado em primeiro lugar e do 

candidato classificado em segundo, pois com tal desistência passou a 

ocupar o primeiro lugar, isto é, ficou dentro do número de vaga prevista no 

certame. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o 

direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do 

número de vagas previstas no edital na hipótese deste passar a figurar 

entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos melhor 

classificados. Vejamos: "O direito à nomeação também se estende ao 

candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que 

passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de 

candidatos classificados em colocação superior. Precedentes." (RE 

946425 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgamento 

em 28.6.2016, DJe de 9.8.2016). Entretanto, não se vislumbra dos 

documentos acostados ao feito que o candidato aprovado em primeiro 

lugar não veio a tomar posse do cargo, como alegado. Além do mais, na 

hipótese, ainda que considerada a citada desistência, o fato de o 

impetrante figurar entre o número de vagas ofertadas no concurso não lhe 

dá o direito de ser convocado e nomeado de forma imediata. Sobre a 

matéria, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no 

sentido de que os candidatos aprovados dentro do número de vagas 

previsto no edital possuem direito subjetivo à nomeação e posse dentro do 

período de validade do concurso, tendo a Administração Pública 

discricionariedade de identificar o melhor momento, de acordo com a sua 

conveniência e oportunidade, para realizar as nomeações durante o 

período de validade do certame. (RE 598099, Relator Ministro Gilmar 

Mendes, Tribunal Pleno, julgamento em 10.8.2011, DJe de 3.10.2011, com 

repercussão geral - tema 161). Portanto, enquanto vigente o concurso 

público, a administração possui a faculdade de escolher o momento 

adequado para a nomeação dos candidatos aprovados. Ademais, é certo 

que o edital vincula a administração, e nesse sentido o edital ao qual o 

impetrante se submeteu prevê em seu item 17.3 que: “a classificação final 

no concurso público não assegura ao candidato o direito de ingresso 

automático no cargo, mas apenas a expectativa de contratação segundo a 

rigorosa ordem classificatória, ficando a concretização deste ato 

condicionada ao interesse, à necessidade e possibilidade financeira da 

Prefeitura Municipal de Rondonópolis” (fls. 52 do PDF). Na hipótese, o 

concurso foi homologado em 27/07/2016, por meio do Decreto nº 

7.997/2016 (fls. 104 do PDF), de modo que o referido certame se encontra 

dentro do prazo de validade previsto no item 19.5 do edital (dois anos), 

prazo este que pode, ainda, ser prorrogado por igual período (fls. 54 do 

PDF). Além disso, anoto que não há nos autos prova de que o impetrado 

vem, por via irregular, preenchendo o quadro de servidores, quando 

deveria contemplar aquele candidato validamente aprovado para ingresso 

no serviço público diante do que preconiza a carta constitucional, 

inexistindo, portanto, preterição. Assim, percebe-se que além de o prazo 

do certame ainda não ter expirado, não foi extinta a discricionariedade 

conferida à administração quanto ao momento da nomeação, o que se 

daria somente na hipótese de contração de terceiros de forma precária. 

Nessa direção é a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME 

NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO 

PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS 

PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. 

CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. NOMEAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTES DO 

STF E STJ. REEXAME E APELAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. À 

UNANIMIDADE 1. É pacífico o entendimento de que os candidatos 

aprovados dentro número de vagas prevista no edital tem direito subjetivo 

à nomeação para o cargo a que concorreu e foi aprovado. 2. Embora a 

administração pública possa, dentro do prazo de validade do concurso, 

escolher o momento oportuno que realizará a nomeação, referida 

discricionariedade se esvai quando a contratação de servidores 

temporários comprova a sua necessidade em preencher as vagas 

existente. 3. Precedentes do STF e STJ. 4. Recurso de ofício e apelação 

conhecidos e improvidos, à unanimidade. (REEX 00040297120138180031 

PI 201400010090437, 3ª Câmara Especializada Cível, Publicação 

10/04/2015, Julgamento 18 de Março de 2015, Relator Des. Ricardo Gentil 

Eulálio Dantas). Desse modo, o impetrante não comprovou seu direito 

líquido e certo, já que os documentos juntados não comprovam qualquer 

ilegalidade da autoridade coatora. Ocorre que, em sede de Mandado de 

Segurança, consoante já ressaltado, o direito líquido e certo deve ser 

exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para o 

deferimento de liminar, pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução 

probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito não é 

possível, razão pela qual deve o impetrante de plano comprovar os fatos 

sustentados, o que não ocorreu no caso dos autos. Neste sentido, 

colaciono os seguintes julgados: “MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA 

DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LIQUIDO E CERTO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. INICIAL INDEFERIDA. AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO 

DE MÉRITO. (Mandado de Segurança Nº 70054109061, Segundo Grupo de 

Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi 

Moreira, Julgado em 12/04/2013)”. “MANDADO DE SEGURANÇA - 

REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE - PRESENÇA - CONHECIMENTO. V.V. 

MANDADO DE SEGURANÇA - ATO OMISSIVO MAGISTRADO 

-IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E 

CERTO - FEITO INDEFERIDO LIMINARMENTE. 1- Inadequada a via do 

mandado de segurança quando não demonstrado, de plano, ofensa a 

direito líquido e certo. 2- Conforme preconiza o art. 663 do CPP, pode o 

Relator dispensar a requisição de informações à autoridade apontada 

coatora, se entender que o Mandado de Segurança deve ser indeferido 

liminarmente, submetendo sua decisão à apreciação da Turma Julgadora. 

3- A conduta em comento, ora elencada como omissiva da autoridade 

vista como coatora, desafia procedimento adequado” (TJ-MG - MS: 

10000130450000000 MG, Relator: Eduardo Machado, Data de Julgamento: 

13/08/2013, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de 

Publicação: 16/09/2013). Dessa forma, não vislumbrando a ocorrência de 

manifesto constrangimento ilegal suportado pelo impetrante, passível de 

ser sanado pela via eleita, o indeferimento, de plano, da inicial é medida 

que se impõe. Com essas considerações, com fundamento no artigo 485, 

I, do CPC e art. 10 da Lei nº 12.016/2009, INDEFIRO a petição inicial e, 

consequentemente, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito. 

Sem custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009). Por 

se tratar de sentença que extingue o mandado sem julgamento de mérito, 

não está sujeita ao reexame necessário, mercê do que dispõe o artigo 14, 

§ 1º, da Lei nº 12.016/2009. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as anotações de estilo. P.R.I.C. Rondonópolis, terça-feira, 10 de julho 

de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004076-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CAMPOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

PROCESSO N°: 1004076-34.2018.8.11.0003 VISTO. SEBASTIÃO CAMPOS 

ajuizou ação de obrigação de fazer em face do MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS, alegando, em suma, que, na data de 13/02/2015, efetuou 

inscrição para o Programa de Habitação Popular do Município, tendo sido 

pré-alocado para o conjunto habitacional “Celina Bezerra I”, contudo, com 

a mudança da administração municipal teve o nome retirado do sistema. 

Aduz que o protocolo de inscrição de outrora, qual seja n. 15021000029, 

aparece como inválido. Informa que efetuou todos os recadastramentos e 

atualizações necessárias, conforme exigência dos funcionários da 

Secretaria Municipal de Habitação. Alega que preenche todos os 

requisitos para o benefício da casa popular, pois é deficiente visual, reside 

de aluguel, possui uma filha nascida em 11/06/2008 e renda mensal 

composta unicamente por beneficio previdenciário, no valor de R$ 

1.457,00 (mil quatrocentos e cinquenta e sete reais). Assevera que foi 

informado pelo Município que não seria beneficiado no programa 

habitacional, haja vista que sequer chegou a ser pré-alocado, e que a 

falha por seu nome não constar na “lista” teria ocorrido na gestão anterior. 

Assim, requer a concessão de tutela provisória de urgência para 

condenar o Município a fornecer uma unidade habitacional adaptada ao 

seu tipo de deficiência, no Residencial Celina Bezerra I. Requer, ainda, de 

forma subsidiária, que o requerido seja condenado a fornecer uma 

unidade habitacional equivalente em outro núcleo habitacional. É o 

relatório. Decido. De acordo com o Código de Processo Civil, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (art. 300). No caso dos autos, após detida análise da petição 

inicial e dos documentos apresentados pelo autor, verifica-se que a tutela 

de urgência pretendida não deve ser acolhida. Isso porque, sopesados os 
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argumentos levantados pelo autor, pode-se afirmar que suas assertivas 

são incapazes de produzir o juízo de probabilidade necessário ao 

deferimento da tutela de urgência. Nesse sentido, oportuno anotar que a 

probabilidade do direito mencionada pelo legislador no caput do art. 300 do 

CPC, que constitui pressuposto genérico da medida em exame, deve ser 

clara, evidente, que apresente grau de convencimento tal que a seu 

respeito não se possa levantar dúvida razoável. In casu, a irresignação da 

parte autora não se revela suficiente para demonstrar a verossimilhança 

das suas alegações, uma vez que os documentos encartados aos autos 

não apontam, pelo menos nesta fase inicial, que o nome do autor foi, de 

fato, retirado da lista das pessoas a serem beneficiadas com uma unidade 

habitação no Residencial Celina Bezerra I, por ter ocorrido alguma falha. 

Dessa forma, não há como a tutela de urgência almejada ser deferida. 

Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 

CITE-SE o requerido para oferecer resposta escrita, no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183 do CPC). Cientifique o(a) demandado(a) que, não 

sendo contestada a ação, será considerado(a) revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo(a) autor(a) (art. 344 do 

CPC). DEFIRO o benefício da gratuidade da justiça à parte autora, nos 

termos do artigo 98 do CPC. Cumpra-se. Rondonópolis, 30 de junho de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 786292 Nr: 8738-63.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMBAÚ - ATACADO DE ALIMENTOS E 

LOGISTICA LTDA ME, CAIO PATRIK GUIMARAES, RODRIGO TELES DE 

ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TAMBAÚ - ATACADO DE ALIMENTOS E 

LOGISTICA LTDA ME, CNPJ: 01357422000181, atualmente em local incerto 

e não sabido CAIO PATRIK GUIMARAES, Cpf: 02098405103, Rg: 

1.466.390, brasileiro(a), comerciante e atualmente em local incerto e não 

sabido RODRIGO TELES DE ABREU, Cpf: 56827849104, Rg: 835.823, 

natural de Acorizal-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 24/06/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de TAMBAÚ 

- ATACADO DE ALIMENTOS E LOGISTICA LTDA ME, CAIO PATRIK 

GUIMARAESE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 9987/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/04/2015

 - Valor Total: R$ 56.623,17 - Valor Atualizado: R$ 56.623,17 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Visto.Citem-se os executados por mandado, sem o 

adiantamento do pagamento da diligência, tendo em vista que o Superior 

Tribunal de Justiça em recente decisão proferida nos autos de Suspensão 

de Segurança nº 2.899-MT (2017/0159664-5) suspendeu os efeitos da 

medida liminar deferida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que 

garantia o depósito prévio das diligências para os oficiais de justiça para 

cumprimento dos mandados em ações ajuizadas pela Fazenda 

Pública.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 09 de julho de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 292507 Nr: 6967-07.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDE DIVINA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA REGINA NANES DA SILVA 

- PROCURADORA DO MUNICIPIO - OAB:4827-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IDE DIVINA DE OLIVEIRA, Cpf: 

14181355187, Rg: 043.437. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação da parte executada e seu(sua) esposo(a), se 

casado(a) for, acerca do auto de avaliação de fls. 82 para manifestar no 

prazo de 30 (trinta) dias, prazo este a contar do fim do prazo deste edital.

Despacho/Decisão: VISTO EM CORREIÇÃO.Intime-se, via oficial de justiça, 

a parte executada para manifestar-se, no prazo de 30 (trinta) dias, acerca 

do laudo de avaliação realizada às fls. 39 e 82, observando-se o 

endereço indicado às fls.123, tendo em vista já ter ocorrido o pagamento 

da diligência do oficial de justiça conforme comprovante de 

fl.125.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 09 de julho de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 760180 Nr: 13443-41.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONST E INCORP S ANDRE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL XAVIER DE PAULA- 

PROCURADOR - OAB:13.969 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CONST E INCORP S ANDRE LTDA, CNPJ: 

03987672000120. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação da parte executada e sua/seu esposa(o) acerca do 

auto de avaliação de fls. 52 para manifestar-se no prazo de 30 (trinta) 

dias, prazo este a contar do fim do prazo deste edital.

Despacho/Decisão: VISTO EM CORREIÇÃO.Tendo em vista que a parte 

exequente apresentou bens passíveis de penhora, determino que se 

proceda a penhora e avaliação do imóvel descrito às fls. 44, 

depositando-o na forma da Lei, haja vista já ter ocorrido o pagamento da 

diligência do oficial de justiça conforme comprovante de fl.49Após, 

intime-se o Executado e seu cônjuge, se casado for, via edital, da 

penhora, dando lhe ciência do início do fluxo do prazo para apresentação 

de Embargos (30 dias), nos estritos termos do Art. 16, III, da 

L.E.F.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 09 de julho de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 762348 Nr: 14647-23.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DA SILVA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE DA SILVA ARAUJO, Cpf: 

03443167187, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do(a/s) Executado(a/s) para manifestar(em)-se no 

prazo de 5 (cinco) dias acerca da indisponibilidade dos valores 

depositados em conta bancária através do sistema BACENJUD, sob pena 

de conversão em penhora, bem como da penhora de veiculo de sua 

propriedade via sistema RENAJUD, cientificando-o de que caso queira 

opor embargos o prazo é de 30(trinta) dias contados a partir do fim do 

prazo deste edital.

Despacho/Decisão: VISTO.Trata-se de execução fiscal promovida pelo 

Município de Rondonópolis em face de José da Silva Araújo.Tendo em 

vista o bloqueio de valores às fls. 30 e a restrição de veículo realizada às 

fls. 34, bem como o retorno do AR às fls. 36 e a certidão do Oficial de 

Justiça às fls. 45, DEFIRO o pedido de fls. 46.Assim, intime-se, via edital, a 

parte executada para, querendo, apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, 

embargos à execução.Expeça-se mandado para avaliação do veículo 

descrito às fls. 34, observando-se o endereço indicado às fls. 

46.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 09 de julho de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 397216 Nr: 10769-37.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDE DIVINA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

PROCURADOR - OAB:MT/5.710

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IDE DIVINA DE OLIVEIRA, Cpf: 

14181355187, Rg: 043.437. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação da parte executada e sua/seu esposa(o) acerca da 

penhora e do auto de avaliação de fls. 64 para opor embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, prazo este a contar do fim do prazo deste edital.

Despacho/Decisão: VISTO. O (a) exequente requer a imposição de 

restrição judicial de veículo automotor pertencente ao (a) executado (a), 

por meio do sistema RENAJUD, uma vez que não obteve sucesso nas 

diligências realizadas para localizar bens penhoráveis no patrimônio do (a) 

executado (a).O pedido deve ser deferido. É possível a imposição de 

restrição judicial de veículo automotor, junto ao sistema RENAJUD, a fim de 

evitar que o (a) executado (a) venha a se desfazer do referido bem para 

frustrar os fins da execução.Por sinal, o Manual do Usuário do sistema 

RENAJUD, utilizado como ferramenta eletrônica que interliga os órgãos do 

Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - 

viabiliza a inserção de restrições judiciais de veículos em âmbito nacional, 

relativas à transferência, licenciamento, circulação e registro de 

penhora.Ademais, essa providência permite garantir que o (a) executado 

(a) não se desfaça do bem até o momento em que é efetivada a penhora, 

sem causar-lhe qualquer prejuízo.Se não bastasse, essa medida pode ser 

adotada pelo juiz a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao 

processo de execução.Com essas considerações, DEFIRO a imposição de 

restrição judicial no sistema RENAJUD, de veículo (s) automotor (es) 

cadastrados em nome do (a) executado(a).Efetuado o registro, caberá ao 

(a) exequente diligenciar no sentido de localizar o bem para avaliação e 

remoção, pois o Judiciário não dispõe de meios para indicar o paradeiro 

dos veículos.Não sendo localizado veículo em nome do (a) executado (a), 

via RENAJUD, a secretaria deverá intimar o (a) exequente para 

manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos 

autos.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 09 de julho de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 799491 Nr: 14148-05.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE CEREAIS JORDÃO LTDA - ME, 

ROGERIO ANTONIO KULEVICZ, EDMUNDO JORDAO KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMÉRCIO DE CEREAIS JORDÃO LTDA - 

ME, CNPJ: 07911281000183, atualmente em local incerto e não sabido 

ROGERIO ANTONIO KULEVICZ, Cpf: 63876728991, Rg: 5754738-3, 

solteiro(a), empresario/ agropecuarista e atualmente em local incerto e não 

sabido EDMUNDO JORDAO KULEVICZ, Cpf: 02324440997, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 23/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

COMÉRCIO DE CEREAIS JORDÃO LTDA - ME, ROGERIO ANTONIO 

KULEVICZE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de IRREGULARIDADE DE ESCRITURAÇÃO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 9523/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/04/2015

 - Valor Total: R$ 27.679,57 - Valor Atualizado: R$ 27.679,57 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTO.I. Cite-se a parte executada, expedindo-se 

carta de citação, no endereço indicado no feito, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

No caso de pronto pagamento, sem a oposição de embargos, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido 

do débito.III. Não ocorrendo à quitação do débito ou a garantia da 

execução, proceda-se a penhora ou arresto e avaliação de tantos 

quantos bens bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na 

forma da Lei.IV. Intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no 

prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, 

da LEF), advertindo, ainda, o devedor, de que não sendo apresentados 

Embargos, presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados pelo 

Exequente.V. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 
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digitei.

Rondonópolis, 09 de julho de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 354480 Nr: 9524-59.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TRESE CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA, CNPJ: 03827987000453. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 29/09/2005.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT em face de TRESE CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de FALTA DE RECOLHIMENTO DE IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 24351/2005.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2001

 - Valor Total: R$ 11.284,94 - Valor Atualizado: R$ 11.284,94 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTO.Defiro a citação por edital, requerida pelo 

exequente às fls. 779.O edital deverá ser publicado na rede mundial de 

computadores, no sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, na 

plataforma de editais do Conselho Nacional. A publicação deverá ser 

certificada nos autos, conforme estabelece o artigo 257 do Código de 

Processo Civil.Fixo o prazo do edital em 30 (trinta) dias.Em caso de revelia 

nomeio um dos membros da Defensoria Pública para atuar como curador 

especial da parte executada (art. 72, II do Código de Processo 

Civil).Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 09 de julho de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 433946 Nr: 2612-70.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARAVELLI CALCADOS E CONFECCOES 

LTDA ME, ELAINE CRISTINA BARAVELLI, EVANDRO BARAVELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDAMAR CANDIDA DA 

SILVA FERRARI - OAB:9697/O, RAUL ASTUTI DELGADO - OAB:6682-B - 

MT, RAUL ASTUTTI DELGADO - OAB:6682-B/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BARAVELLI CALCADOS E CONFECCOES 

LTDA ME, CNPJ: 02549706000132, Inscrição Estadual: 131819399, 

atualmente em local incerto e não sabido ELAINE CRISTINA BARAVELLI, 

Cpf: 21885251831, Rg: 33691534-2, Filiação: Neuza Aparecida Neto 

Baravelli e Francisco Sergio Baravelli, data de nascimento: 06/10/1982, 

natural de Dracena-SP, casado(a), comerciante e atualmente em local 

incerto e não sabido EVANDRO BARAVELLI, Cpf: 15884869827, Rg: 

261602215-9, Filiação: Teresinha da Costa Baravelli e Jose Sidney 

Baravelli, data de nascimento: 14/01/1974, natural de Dracena-SP, 

casado(a), comerciante, Telefone (66)3423-1790. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 23/03/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

BARAVELLI CALCADOS E CONFECCOES LTDA ME, ELAINE CRISTINA 

BARAVELLIE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 12961/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/12/2009

 - Valor Total: R$ 19.504,50 - Valor Atualizado: R$ 19.504,50 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: DESPACHO INICIAL:1 - R. e A.2 - Citem-se.3 - Arbitro 

os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado do 

débito em execução, se não houverem embargos. 4 - Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 09 de julho de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 432234 Nr: 898-75.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARAVELLI CALCADOS E CONFECCOES 

LTDA ME, ELAINE CRISTINA BARAVELLI, EVANDRO BARAVELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDAMAR CANDIDA DA 

SILVA FERRARI - OAB:9697/O, RAUL ASTUTI DELGADO - OAB:MT Nº 

6.682-B, RAUL ASTUTTI DELGADO - OAB:6682-B/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BARAVELLI CALCADOS E CONFECCOES 

LTDA ME, CNPJ: 02549706000132, Inscrição Estadual: 131819399, 

atualmente em local incerto e não sabido ELAINE CRISTINA BARAVELLI, 

Cpf: 21885251831, Rg: 33691534-2, Filiação: Neuza Aparecida Neto 

Baravelli e Francisco Sergio Baravelli, data de nascimento: 06/10/1982, 

natural de Dracena-SP, casado(a), comerciante e atualmente em local 

incerto e não sabido EVANDRO BARAVELLI, Cpf: 15884869827, Rg: 

261602215-9, Filiação: Teresinha da Costa Baravelli e Jose Sidney 

Baravelli, data de nascimento: 14/01/1974, natural de Dracena-SP, 

casado(a), comerciante, Telefone (66)3423-1790. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 
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monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 02/02/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

BARAVELLI CALCADOS E CONFECCOES LTDA ME, ELAINE CRISTINA 

BARAVELLIE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2292/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 25/01/2010

 - Valor Total: R$ 612.106,10 - Valor Atualizado: R$ 612.106,10 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: 1 - R. e A.2 - Citem-se.3 - Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito em 

execução, se não houverem embargos. 4 - Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 09 de julho de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 814661 Nr: 1075-29.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDA BENITES OLIVEIRA - ME, NILDA BENITES 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS GABRIEL SILVA 

FRANÇA - OAB:OAB/MT 19.363

 Com essas considerações, REJEITO a exceção de pré-executividade 

proposta por NILDA BENITES DE OLIVEIRA - ME e determino o 

prosseguimento da execução.Condeno a NILDA BENITES DE OLIVEIRA - 

ME ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, 

do Código de Processo Civil.Expeça-se mandado de penhora e avaliação 

de bens da executada suficientes para garantir a execução.Cumpra-se. 

Rondonópolis, terça-feira, 9 de julho de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 724263 Nr: 5255-93.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSE ROSENDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO 

PROCURADOR - OAB:4118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VLADIMIRO AMARAL DE 

SOUSA - OAB:1578

 Intimação do Executado, representado pelo advogado Vladimiro Amaral de 

Souza OAB/MT 1578, para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 775937 Nr: 4595-31.2015.811.0003

 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: GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFRINORTE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS 

LTDA, ERITON MARQUES, ESTADO DE MATO GROSSO, GELSIR PICCOLLI, 

JACINTO PEREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre a correspondência devolvida na página 227.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 800279 Nr: 14518-81.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARCIO CANDIDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLA GOMES FAVRETO 

VIEIRA - OAB:OAB/MT 19.384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 Intimar o(s) patrono(s) da parte(s) autora(), advº(ª)()RAFAELLA GOMES 

FAVRETO VIEIRA, OAB/MT 19.384, para manifestar-se acerca do Laudo 

Pericial contábil, acostados aos autos, no prazo de 10(dez) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 816934 Nr: 1896-33.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSON GONÃALVES GOUVEIA, CELSON 

GONÇALVES GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CELSON GONÃALVES GOUVEIA, CNPJ: 

06310508000172 e atualmente em local incerto e não sabido CELSON 

GONÇALVES GOUVEIA, Cpf: 57797820910, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO REQUERIDO , acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para tomar ciência da PENHORA efetivada nos 

autos, uma vez que houve restrição recaída sobre veículo de sua 

propriedade, via RENAJUD, e querendo, nos termos do r. despacho abaixo 

transcrito, opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: VISTO.A Fazenda credora postula a penhora on line 

de valores necessários ao adimplemento do crédito executado, como 

medida eficaz para garantir a satisfação do débito.O pedido deve ser 

deferido.Segundo o artigo 835 do CPC, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.Assim, partindo-se do pressuposto que 

a execução deve ser realizada objetivando o interesse do credor, 

conforme orientação do art. 797 do CPC, entendo que a penhora on line se 

mostra totalmente viável.Ressalte-se, aliás, que o artigo 835, inciso I, do 

CPC, traz como primeiro bem na ordem de gradação legal o dinheiro, e a 

penhora on line constitui instrumento hábil e suficiente para atender esta 

gradação legal.Nesse sentido:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 

PENHORA ONLINE. SISTEMA BACENJUD. RECURSO REPETITIVO. STJ. 

POSSIBILIDADE. 1 - A matéria não enseja mais discussão, pois em 

Recurso Repetitivo (STJ REsp 1.112.943-MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

ocorrido em 15/09/2010), ficou sedimentado o entendimento da 

possibilidade da penhora •online– pelo sistema BACENJUD, sem a 

necessidade de prévio exaurimento na busca de outros bens do 

executado 2 - Agravo de Instrumento provido.” (TRF-2 - AG: 

200902010089663 RJ 2009.02.01.008966-3, Relator: Desembargadora 

Federal LANA REGUEIRA, Data de Julgamento: 26/04/2011, QUARTA 

TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - Data::10/05/2011 

- Página::132).Resultando a penhora negativa ou insuficiente para o 

pagamento total da dívida, desde já autorizo a restrição judicial de veículo 

automotor pertencente ao(s) executado(s), por meio do sistema RENAJUD. 

É possível a imposição de restrição judicial de veículo automotor, junto ao 

sistema RENAJUD, a fim de evitar que o(s) executado(s) venha a se 
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desfazer do referido bem para frustrar os fins da execução. Por sinal, o 

Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como ferramenta 

eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o Departamento 

Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de restrições 

judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à transferência, 

licenciamento, circulação e registro de penhora.Ademais, essa 

providência permite garantir que o(s) executado(s) não se desfaça do 

bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem causar-lhe 

qualquer prejuízo.Se não bastasse, essa medida pode ser adotada pelo 

juiz a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo de 

execução.Com essas considerações, DETERMINO a penhora de dinheiro 

em depósito ou em aplicação financeira, via Sistema Bacenjud, na forma 

do artigo 854 do CPC.Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se a parte 

executada, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar na forma do § 3º, do art. 854, 

do CPC, sob pena de converter a indisponibilidade em penhora; bem como 

para, querendo, no prazo legal, oferecer embargos.Apresentada a 

manifestação prevista no § 3º, do art. 854, do CPC, ou decorrido o prazo, 

tragam os autos conclusos para deliberação quanto ao bloqueio 

realizado.No caso de penhora negativa, dê-se ciência ao credor da 

resposta encaminhada, informando que não foram encontrados valores a 

serem bloqueados na(s) conta(s) do(s) devedor(es), intimando-o ainda, 

para que em 30 (trinta) dias indique bens passíveis de penhora no 

patrimônio da(s) parte(s) devedora(s), sob pena de extinção da 

execução.DEFIRO, ainda, a penhora de bens em nome da(s) parte(s) 

devedora(s), via sistema RENAJUD, tornando inviável a sua transferência 

a terceiros sem a devida ordem ou autorização judicial.Efetuado o registro, 

caberá ao exequente diligenciar no sentido de localizar o bem para 

avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe de meios para indicar o 

paradeiro dos veículos.Não sendo localizado veículo em nome do(s) 

executado(s), via RENAJUD, a secretaria deverá intimar o exequente para 

manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos. 

Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maíza Bergamasco 

Silvério, digitei.

Rondonópolis, 09 de julho de 2018

Francisco Rogério Barros Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 340860 Nr: 9075-38.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO EDUCACIONAL DE I GRAU DOM 

BOSCO, LUCIANA CRISTINA VIEIRA PISTOR, MARIA CRISTINA DE 

OLIVEIRA PIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

PROCURADOR - OAB:MT/5.710

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SERAFIM SILVA - 

OAB:19232-MT

 Intimar o patrono da parte requerente, advº BRUNO SERAFIM SILVA, 

OAB/MT 19232, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

procuração nos autos, sob pena de não ser apreciado os pedidos de fls. 

103/112.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 744621 Nr: 4735-02.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSANDRO DE LIMA SOARES, KELLY SIMONE 

NOBRE DA SILVA, MARISA NUNES DE ALMEIDA, ERICK MANOEL 

NOGUEIRA DA SILVA, NILENE NEVES MAGABEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FACIL, INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA - RONDONÓPOLIS I - SPE LTDA, SANEAR - SERVIÇO DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENJAMIN VIEIRA CELIO 

FILHO - OAB:3700, JOSE VALTER FERREIRA JUNIOR - OAB:152165, 

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14885, RICARDO JOÃO ZANATA 

- OAB:8360

 VISTO

Intime-se a parte autora para manifestar-se sobre os embargos de 

declaração de fls. 367/372.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 799124 Nr: 13973-11.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S C VASCONCELOS DE SOUZA FILHO 

COMERCIO, SUELY COELHO DE VASCONCELOS DE SOUZA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): S C VASCONCELOS DE SOUZA FILHO 

COMERCIO, CNPJ: 03480287000192 e atualmente em local incerto e não 

sabido SUELY COELHO DE VASCONCELOS DE SOUZA FILHO, Cpf: 

84153830100, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para tomar ciência da PENHORA efetivada nos 

autos, uma vez que houve restrição recaída sobre veículo de sua 

propriedade, via RENAJUD, tornando inviável a sua transferência a 

terceiros sem a devida ordem ou autorização judicial, e querendo, nos 

termos do r. despacho abaixo transcrito, opor embargos, no prazo de 30 

(trinta) dias.

Despacho/Decisão: VISTO. O exequente requer a imposição de restrição 

judicial de veículo automotor pertencente as executadas, por meio do 

sistema RENAJUD, uma vez que não obteve sucesso nas diligências 

realizadas para localizar bens penhoráveis no patrimônio das 

executadas.O pedido deve ser deferido. É possível a imposição de 

restrição judicial de veículo automotor, junto ao sistema RENAJUD, a fim de 

evitar que as executadas venham a se desfazer do referido bem para 

frustrar os fins da execução.Por sinal, o Manual do Usuário do sistema 

RENAJUD, utilizado como ferramenta eletrônica que interliga os órgãos do 

Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - 

viabiliza a inserção de restrições judiciais de veículos em âmbito nacional, 

relativas à transferência, licenciamento, circulação e registro de 

penhora.Ademais, essa providência permite garantir que as executadas 

não se desfaçam do bem até o momento em que é efetivada a penhora, 

sem causar-lhe qualquer prejuízo.Se não bastasse, essa medida pode ser 

adotada pelo juiz a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao 

processo de execução.Oportuno mencionar que apesar do sistema 

RENAJUD permitir a imposição de restrição de licenciamento e de 

circulação, na hipótese, tais modalidades de restrição, a princípio, não se 

mostram pertinentes, tendo em vista o princípio do menor gravame, 

previsto no artigo 805, caput do CPC.Com essas considerações, DEFIRO a 

imposição de restrição judicial no sistema RENAJUD, de veículo(s) 

automotor(es) cadastrados em nome das executadas, tornando inviável a 

sua transferência a terceiros sem a devida ordem ou autorização 

judicial.Efetuado o registro, caberá ao exequente diligenciar no sentido de 

localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe de 

meios para indicar o paradeiro dos veículos.Não sendo localizado veículo 

em nome das executadas, via RENAJUD, a secretaria deverá intimar o 

exequente para manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento dos autos.Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maíza Bergamasco 

Silvério, digitei.

Rondonópolis, 09 de julho de 2018

Francisco Rogério Barros Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 783793 Nr: 7661-19.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOAO DE OLIVEIRA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA BARCELOS FILHA - 

OAB:OAM/MT 16475-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 713922 Nr: 9071-20.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LOUDEANA MARQUES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONORIO GONÇALVES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:12992MT, ORESTES MIRAGLIA CARVALHO - 

OAB:4792/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Dê ciência a parte autora do conteúdo da petição de fls. 264/265.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 442516 Nr: 11184-15.2010.811.0003

 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: JOSE DIVINO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:, PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Analisando os autos, verifica-se que a decisão de fl. 240 suspendeu o 

andamento do feito até o julgamento do Recurso Especial nº 1.657.156, 

que foi afetado ao rito do artigo 1.036 e seguintes do Código de Processo 

Civil pelo Superior Tribunal de Justiça.

 O referido Recurso foi julgado na data de 25 de abril de 2018, cujo 

acórdão foi publicado na data de 04/05/2018, razão pela qual o andamento 

do presente feito deve ser retomado.

Assim, considerando que os orçamentos de fls. 232/234 são do ano de 

2017, determino a intimação da parte autora para juntar, no prazo de 10 

(dez) dias, 3 (três) orçamento atualizados do medicamento pleiteado.

 Indefiro o pedido de fl. 262, haja vista que o agravo de instrumento deve 

ser dirigido ao Tribunal de Justiça para recebimento e processamento, nos 

termos do artigo 1.016 do CPC.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 869845 Nr: 6532-08.2017.811.0003

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEZIA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, e 

requerer o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 715884 Nr: 11218-19.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA JACINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AUGUSTO 

BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13047/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Trata-se de execução de sentença promovida pelo advogado GUILHERME 

AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO (fls. 173/175).

Analisando os autos, verifica-se que o executado não realizou o 

pagamento da Requisição de Pequeno Valor – RPV expedida às fls. 219, 

no prazo de dois meses, na forma prevista no § 3º, inciso II, do artigo 535, 

do CPC.

Pois bem. Tendo em vista que a requisição judicial não foi atendida pelo 

executado dentro do prazo legal, uma vez que entregue em 27/03/2017 (fl. 

220), impõe-se o sequestro de numerário suficiente para saldar o crédito 

devido, aplicando, de forma analógica, o artigo 17, § 2º, da Lei nº 

10.259/01. In verbis:

 “Art. 17. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito 

em julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta 

dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade 

citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal 

ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório.

§ 1º. Para os efeitos do § 3o do art. 100 da Constituição Federal, as 

obrigações ali definidas como de pequeno valor, a serem pagas 

independentemente de precatório, terão como limite o mesmo valor 

estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado Especial Federal 

Cível (art. 3º, caput).

§ 2º. Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão”.

 Nesse sentido tem-se posicionado a jurisprudência:

“EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO 

DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. BLOQUEIO DO 

VALOR EXEQUENDO. ADMISSIBILIDADE. O regime de precatórios não se 

aplica aos pagamentos pela Administração Pública das requisições de 

pequeno valor, podendo o Juiz, diante da recusa no cumprimento da 

obrigação no prazo legal, determinar o sequestro de numerário 

correspondente na conta do Município, ainda que destinada ao 

recebimento de repasses para a manutenção da educação” (TJMG; AI 

1.0126.04.000568-1/002; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 

04/04/2017; DJEMG 17/04/2017).

“ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRAZO. 

DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. CABIMENTO. EXEGESE 

DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP 

PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido o prazo legal estipulado na 

legislação de regência para adimplemento da Requisição de Pequeno 

Valor, o sequestro de numerário é medida que se impõe, consoante 

entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. "O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei nº 10.259/2001)" (REsp 

1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/02/2010. Recurso Especial submetido ao rito dos 

recurso repetitivos nos termos do art. 543 - C do CPC/73.). 3. "Se a 

requisição não é cumprida no prazo assinalado pela normatização 

específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser determinado o 

sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, nem, portanto, 

em aplicação da EC 62/2009" (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 06/03/2012). 

Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-RMS 50.386; Proc. 2016/0071000-9; 

DF; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 25/08/2016).

 Com essas considerações, DETERMINO o bloqueio de valores nas contas 

do ESTADO DE MATO GROSSO, através do sistema Bacenjud, no importe 
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de R$ 1.171,20 (mil cento e setenta e um reais e vinte centavos), a fim de 

garantir o cumprimento da requisição judicial.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino a transferência do 

respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de Justiça, vinculado aos 

presentes autos.

 DEFIRO, desde já, o levantamento do valor de R$ 1.171,20 (mil cento e 

setenta e um reais e vinte centavos), em favor do advogado exequente, 

mediante alvará eletrônico.

 Dê-se ciência da presente decisão ao Estado de Mato Grosso, por meio 

de remessa dos autos, para, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso.

 O levantamento de valores somente deverá ser efetivado 2 (dois) dias 

úteis após o transcurso do prazo para apresentação de recurso pelo 

requerido, nos termos do Provimento n. 68, de 3 de maio de 2018 – CNJ.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 775889 Nr: 4566-78.2015.811.0003

 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: MANOEL MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE 

(ÂMBITO ESTADUAL), ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO.

Diante do teor da petição de fl. 224, determino o arquivamento dos autos

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 752904 Nr: 9239-51.2014.811.0003

 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: ANILDO FERREIRA DANTAS QUEIROGA, SANDRA 

CRISTINA DE OLIVEIRA ALEIXO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intimem-se os autores para se manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, e 

requererem o que entenderem de direito, sob pena de arquivamento dos 

autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734636 Nr: 14399-91.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IDELENE LUIZA SCMIT LENZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

INDEFIRO os pedidos de reconhecimento de liquidação por valor zero e 

extinção do feito formulados pelo requerido (fls. 253/261), uma vez que o 

recente entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso é no sentido de que somente com a perícia contábil poderá ser 

apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se 

o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão 

previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela 

reestruturação financeira da carreira do servidor público (APELAÇÃO Nº 

65091/2017, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Desa. 

Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Julg. 11/07/2017).

 Intime-se o Estado de Mato Grosso para pagar os honorários periciais, 

através de depósito judicial (conta única), no prazo de 15 (quinze) dias, 

SOB PENA DE BLOQUEIO.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 755030 Nr: 10304-81.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VALMIR JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

INDEFIRO os pedidos de reconhecimento de liquidação por valor zero e 

extinção do feito formulados pelo requerido (fls. 314/322), uma vez que o 

recente entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso é no sentido de que somente com a perícia contábil poderá ser 

apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se 

o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão 

previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela 

reestruturação financeira da carreira do servidor público (APELAÇÃO Nº 

65091/2017, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Desa. 

Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Julg. 11/07/2017).

 Intime-se o Estado de Mato Grosso para pagar os honorários periciais, 

através de depósito judicial (conta única), no prazo de 15 (quinze) dias, 

SOB PENA DE BLOQUEIO.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 805217 Nr: 16363-51.2015.811.0003

 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: IVONE RANGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RONDONOPOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELLY NUNES DE MELO - 

OAB:18.277, NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - OAB:OAB/MT 

20588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO IKEDA CAETANO - 

OAB:/MT 14.426

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento dos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 823692 Nr: 4193-13.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA DO ROSARIO FILIPPOZZI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

INDEFIRO os pedidos de reconhecimento de liquidação por valor zero e 

extinção do feito formulados pelo requerido (fls. 181/187), uma vez que o 

recente entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso é no sentido de que somente com a perícia contábil poderá ser 

apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se 

o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão 

previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela 

reestruturação financeira da carreira do servidor público (APELAÇÃO Nº 

65091/2017, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Desa. 

Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Julg. 11/07/2017).
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 Intime-se o Estado de Mato Grosso para pagar os honorários periciais, 

através de depósito judicial (conta única), no prazo de 15 (quinze) dias, 

SOB PENA DE BLOQUEIO.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736324 Nr: 15691-14.2013.811.0003

 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: ECIY VIEIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento dos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 775890 Nr: 4567-63.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERONDINA FERREIRA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento dos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 771008 Nr: 2670-97.2015.811.0003

 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: MILTON FRANCISCO DO REGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILSON JOSE GALDINO - 

OAB:OAB/MT11554, JONAS PEREIRA RODRIGUES - OAB:12105/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento dos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 800718 Nr: 14651-26.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI DA CRUZ LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 17.804-A, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Diante da inércia da parte autora em promover os atos que lhe competem, 

determino o arquivamento dos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 808831 Nr: 17598-53.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILZA SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA SILVA BEZERRA 

RODRIGUES - OAB:19829/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Diante da inércia da parte autora em promover os atos que lhe competem, 

determino o arquivamento dos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 803010 Nr: 15591-88.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CREUZA MARIANO DA SILVA, ROBSON MARIANO 

CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELE PRIETCH PAGNO - 

OAB:9947-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

INDEFIRO os pedidos de reconhecimento de liquidação por valor zero e 

extinção do feito formulados pelo requerido (fls. 405//411), uma vez que o 

recente entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso é no sentido de que somente com a perícia contábil poderá ser 

apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se 

o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão 

previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela 

reestruturação financeira da carreira do servidor público (APELAÇÃO Nº 

65091/2017, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Desa. 

Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Julg. 11/07/2017).

 Intime-se o Estado de Mato Grosso para pagar os honorários periciais, 

através de depósito judicial (conta única), no prazo de 15 (quinze) dias, 

SOB PENA DE BLOQUEIO.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 807347 Nr: 17109-16.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSE CIRILO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLIENE HONORIO DE SOUZA - 

OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

INDEFIRO os pedidos de reconhecimento de liquidação por valor zero e 

extinção do feito formulados pelo requerido (fls. 267/273), uma vez que o 

recente entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso é no sentido de que somente com a perícia contábil poderá ser 

apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se 

o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão 

previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela 

reestruturação financeira da carreira do servidor público (APELAÇÃO Nº 

65091/2017, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Desa. 

Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Julg. 11/07/2017).

 Intime-se o Estado de Mato Grosso para pagar os honorários periciais, 

através de depósito judicial (conta única), no prazo de 15 (quinze) dias, 

SOB PENA DE BLOQUEIO.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736041 Nr: 15459-02.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR
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 PARTE AUTORA: MARIA JANE DA SILVA SIENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se o Estado de Mato Grosso para pagar os honorários periciais, 

através de depósito judicial (conta única), no prazo de 15 (quinze) dias, 

SOB PENA DE BLOQUEIO.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734921 Nr: 14633-73.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SUELI ALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON FLÁVIO DE GODOI 

- OAB:PROCURADOR, PROCURADOR - GERAL DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO.

Analisando os autos, verifica-se que a decisão de fls. 530/531, proferida 

nos autos do Agravo de Instrumento interposto pelo Município de 

Rondonópolis (Processo nº 1003846-98.2018.8.11.0000), suspendeu a 

decisão objurgada até o julgamento final do recurso.

 Diante disto, aguarde-se o julgamento do referido recurso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 758981 Nr: 12738-43.2014.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONOPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Traslade-se cópia da sentença de fls. 62/65 e do acórdão de fls. 109/117 

para os autos da execução fiscal nº 12135-04.2013.811.0003, Código 

731815.

Após, intime-se o Embargante para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) 

dias, e requerer o que entender de direito.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734710 Nr: 14461-34.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IVETE SIQUEIRA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Analisando os autos, verifica-se que o perito Marcio Ferreira de Oliveira 

apresentou proposta de honorários no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) 

(fl. 157).

Ocorre que tal proposta de honorários apresenta valor mais elevado do 

que o habitualmente praticado neste Juízo em casos semelhantes 

atualmente.

 Assim, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito Marcio Ferreira de Oliveira para informar, no prazo de 

10 (dez) dias, se aceita o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) 

para os honorários periciais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 320230 Nr: 7349-63.2003.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCILIO FRANCA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENJAMIM VIEIRA CELIO 

FILHO - OAB:MT/3.700

 VISTO.

Considerando que a esposa do exequente foi recentemente localizada no 

endereço: Rua João Araújo. Nº 167, Jardim Amizade, nesta cidade, 

conforme certidão de fl. 269, e, ainda, que a mulher informou o mesmo 

endereço na petição de fls. 270/271, determino a expedição de novo 

mandado para intimação da Sra. Elissandra Trajano Pereira Morais no 

mencionado endereço, a fim de que promova a correta habilitação nos 

autos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos temos do artigo 688, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 749602 Nr: 7542-92.2014.811.0003

 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: MONICA SIEWERDING MEIRELLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/13.179 B, FRANCISCA DE SÁ - OAB:OAB/MT 16391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para promover o prosseguimento do feito com a 

adequação do pedido de fls. 102/106 aos termos dos artigo 509 e 

seguintes do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento 

dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 784678 Nr: 8026-73.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NAILA CHABAN PEREIRA, NAILA CHABAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN KELLY ROSSATTO DOS 

SANTOS - OAB:19204/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 VISTO.

1. Converto o processo de conhecimento em execução de sentença. 

Proceda-se a Sr.ª Gestora a imediata conversão do tipo do processo para 

cumprimento de sentença (artigo 348 da CNGC – Foro Judicial).

2. Intime-se a executada NAILA CHABAN PEREIRA para efetuar o 

pagamento no prazo de quinze dias, sob pena do montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de dez por cento e, 

também, de honorários de advogado de dez por cento, nos termos do 

artigo 523 do CPC.

3. Não sendo efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, de tantos bens quanto 
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bastem para satisfação da obrigação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 783858 Nr: 7691-54.2015.811.0003

 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: JUSENIR BATISTA MONTALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON MENDES FERREIRA 

JUNIOR - OAB:16052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO

Cumpra-se o despacho de fls. 247, intimando-se o próprio Prefeito e o 

Procurador Geral do Município.

Não sendo cumprido aquela decisão, no prazo ali fixado, encaminhe-se 

cópia dos autos ao Tribunal de Justiça para apurar o crime de 

desobediência a ordem judicial.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 795909 Nr: 12761-52.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSE GUIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO.

 A exequente informou o pagamento da obrigação e requereu a extinção 

do feito.

Como se sabe, a quitação da obrigação permite a extinção da execução. É 

o que prevê o artigo 924, II do CPC:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924 inciso II do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito.

Sem custas.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 387093 Nr: 797-43.2007.811.0003

 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: ESPOLIO DE ALESSANDRO ARCANJO DOS SANTOS, 

MARIA MADALENA ARCANJO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE BERTASI MOREAL, JORGE RIBEIRO, 

ESTADO DE, EDUARDO NOGUEIROL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO ALVES 

JUNIOR - OAB:9583/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA SALGUEIRO 

SCHENFELDER SALLES - OAB:33.086, ARNALDO CONCEIÇÃO JUNIOR - 

OAB:15.471/PR, DANILLO HENRIQUE FERNANDES - OAB:9866/MT, 

GERSON VALERIO POUSO - OAB:PROCURADOR, JORGE LUIZ MAZETO 

- OAB:39343, SIMONIA FERREIRA DOS SANTOS - OAB:11415/MT

 VISTO

A parte autora deverá adequar o seu pedido de execução de sentença, 

visto que figura no polo passivo o Estado de Mato Grosso e particulares. 

Como se sabe, a execução contra o Estado tem um procedimento e contra 

os particulares tem outro diverso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 446634 Nr: 1816-45.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANOELLY VITORIA DE SÁ SANDES, ELIANE 

MOREIRA DE SÁ, ZENILDA DIAS SANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STAEL MARIA DA SILVA - 

OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 1. Converto o processo de conhecimento em execução de sentença. 

Proceda-se a Sr.ª Gestora a imediata conversão do tipo do processo para 

cumprimento de sentença (artigo 348 da CNGC – Foro Judicial).

2. Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a 

Fazenda Pública, POR MEIO DE CARGA, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do 

artigo 535 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 783910 Nr: 7712-30.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DAIANE CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON MENDES FERREIRA 

JUNIOR - OAB:16052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO

Cumpra-se novamente o despacho de fls. 212, intimando-se o próprio 

Prefeito e o Procurador Geral do Município de Rondonópolis para 

cumprirem aquela decisão, no prazo de 30 (trinta) dias.

Não sendo cumprida aquela decisão, encaminhe-se cópia dos autos ao 

Tribunal de Justiça para apurar crime de desobediência do Prefeito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 22770 Nr: 572-43.1995.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ALVES DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13625-B/MT, GILBERTO LUIZ HOLLENBACH - OAB:4736/MT, 

ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT, LUIZ CARLOS ALVES DO 

AMARAL - OAB:4740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Pela última vez, INTIME-SE o ESTADO DE MATO GROSSO para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, comprovar o pagamento das requisições expedidas 

nos autos, sob pena do valor penhorado nos autos ser transferido para o 

credor.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736644 Nr: 15944-02.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RICARDO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497/A, PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, REGINA MACEDO GONCALVES - OAB:MT/505

 VISTO

Pela última vez, INTIME-SE o Estado de Mato Grosso para comprovar o 
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pagamento da RPV expedida nos autos, sob pena de bloqueio de valores 

nas contas públicas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 819452 Nr: 2725-14.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON MOREIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLYANA DE PAULA E SILVA - 

OAB:12412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON FLÁVIO DE GODOI 

- OAB:PROCURADOR, PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:, TANIA REGINA NANES DA SILVA - 

PROCURADORA DO MUNICIPIO - OAB:4827-B

 VISTO

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem 

alegações finais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 783877 Nr: 7700-16.2015.811.0003

 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: KARINA DE AZEVEDO SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON MENDES FERREIRA 

JUNIOR - OAB:16052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO

Intime-se o Prefeito e o Procurador Geral do Município de 

Rondonópolispara, no prazo de 30 (trinta) dias, procederem a nomeação e 

posse da autora, KARINA DE AZEVEDO SANTIAGO, no cargo de 

professora da Educação Infantil, sob pena de pagamento de multa diária 

no valor de R$ 1.000,00 e configuração de crime de desobediência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 450558 Nr: 5738-94.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GHDDSS, JOSÉ DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT, NELSON DIAS DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:, RONALDO PEDRO 

SZEZUPIOR DOS SANTOS - OAB:PROCURADOR, SHIRLEI MESQUITA 

SANDIM - OAB:5257/MT, TANIA REGINA NANES DA SILVA - 

PROCURADORA DO MUNICIPIO - OAB:4827-B

 VISTO

Intime-se o Município de Rondonópolis para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

manifestar-se sobre o pedido formulado nas páginas 641/648.

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008563-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAILTON BELAS DE SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA OAB - MT0011922A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

Processo 1008563-81.2017.8.11.0003 Visto. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

COM PEDIDO ALTERNATIVO DE RESTABELECIMENTO DE CONCESSÃO DE 

AUXÍLIO DOENÇA C/C COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

proposta por JAILTON BELAS DE SANTANA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS. A parte autora requereu a 

desistência da ação. O INSS discordou do pedido, dizendo que somente 

concordará se o autor renunciar formalmente o direito postulado na 

petição inicial. É o relatório. Decido. NELSON NERY JÚNIOR, in Código de 

Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, pág. 630, 7ª edição, 

Ed. RT, leciona que: “quando o autor desistir da ação, o mérito não pode 

ser apreciado, devendo o magistrado proceder à extinção do processo 

sem ingressar no exame do mérito. Depois da citação, somente com a 

anuência do réu é que o autor poderá desistir da ação.” No caso sob 

testilha, verifico que a parte autora desistiu do prosseguimento da ação, 

porque o INSS concedeu administrativamente o benefício postulado nos 

autos. A exigência do INSS para o autor renunciar ao próprio direito em 

que funda o pedido, não deve vingar. É de ser considerado que o objeto 

da demanda caracteriza-se como um direito subjetivo indisponível de 

todos. Ademais, como o autor irá renunciar o benefício se o próprio o 

concedeu. Parece ilógico. Assim, não há que se falar em renúncia, 

afastando-se a condição imposta pelo réu para aceitação da desistência. 

Em consequência, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 

10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º, c/c 

§4º, III, todos do Código de Processo Civil. Declaro suspensa a obrigação 

enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora. Se dentro de 05 

anos, os autores não puderem satisfazer tal pagamento, a obrigação 

ficará prescrita (art. 12 da Lei n.º 1.060/50). P.R.I. e, certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Rondonópolis-MT, terça-feira, 10 de julho de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004912-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Allan Vitor Sousa da Mata (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA GARAVAZO OAB - MT17941/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1004912-07.2018.8.11.0003. AUTOR: ALLAN VITOR SOUSA DA MATA 

RÉU: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E 

DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc., Cuida-se de “AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO 

C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS 

DA TUTELA” movida por ALLAN VITOR SOUSA DA MATA em face do 

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE 

PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE e do ESTADO DE MATO GROSSO, 

sustentando como causa de pedir: “O autor, em vista da abertura do 

“CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA 

NO CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA SUBSTITUTO DA POLÍCIA 

JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO, EDITAL Nº 1 – PJC/MT, 

DE 16 DE MARÇO DE 2017 realizado pelo Segundo réu e organizado pelo 

primeiro réu, inscreveu-se como candidato, com inscrição n.º 10002053, 

para disputar uma das vagas destinadas aos deficientes, já que é 

portador de surdez unilateral severa (CID-10 H90.4). Realizados os 

procedimentos para confirmação de inscrição como deficiente tal como 

envio de laudo médico e exame médico, nos moldes dos itens 4 a 4.6.12 

do edital de abertura, o autor teve sua inscrição confirmada, constando 

seu nome no edital publicado em 19.09.2017 como candidato a concorrer a 

uma das vagas de pessoa com deficiência. O autor, uma vez realizadas 
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as fases de avaliação objetiva, escrita, prova oral e de títulos, obteve 

aprovação em todas elas, conseguindo pontuação suficiente para disputar 

tanto a vaga com a ampla concorrência como para deficiente, sendo 

convocado para se submeter a avaliação médica e perícia para 

constatação de deficiência. Na sequência, depois de ter realizado todos 

os exames e laudos solicitados pela banca organizadora, o autor 

compareceu na data de 20.05.2018 na cidade de Cuiabá/MT, onde 

entregou 65 (sessenta e cinco) documentos referentes aos exames e 

laudos, passou por consulta clínica, perícia e entrevista com banca 

multiprofissional composta por 3 (três) autoridades policiais pertencentes 

ao segundo réu. Assim, em 25.06.2018, para surpresa do autor, a banca 

ré publicou o resultado provisório em que, apesar de ter considerado ele 

como pessoa deficiente sem apontar qualquer limitação para o exercício 

do cargo pretendido, considerou-o inapto na fase de exame de saúde, 

conforme justificativas abaixo destacadas: (...) Da análise das 

justificativas apresentadas, percebe-se que a banca ré agiu em 

desacordo com o edital, a lei e a uma recomendação feita pelo Ministério 

Público do Estado do Mato Grosso, no Inquérito Civil 000940-005.2017. 

Além disso, do edital contendo o resultado provisório do exame de saúde 

e perícia médica publicado no diário oficial deste Estado (n.º 27287 de 25 

de junho de 2018), depreende-se que a banca ré não só eliminou o autor, 

mas, em tese, agiu do mesmo modo com todos os candidatos qualificados 

como deficientes, o que demonstra um ato discriminatório, por impedir 

acesso a cargo público, em desrespeito a normas nacionais e 

internacionais sobre o tema”. Partindo de tais premissas, requer a 

concessão de tutela de urgência nos seguintes termos: “para suspender o 

ato administrativo de eliminação, de modo a permitir que o autor continue 

no concurso, realizando todas as fases subsequentes, reservando-lhe 

uma vaga, na ampla concorrência ou deficiente, caso seja aprovado em 

todas elas, com consequente nomeação e posse, sendo a medida 

confirmado em sede de sentença de procedência;” Determinei a 

notificação dos réus para que se manifestem, sem prejuízo a posterior 

contestação, sobre o pedido de tutela provisória, no prazo de 72 horas. 

Adveio certidão informando que o Estado de Mato Grosso, regularmente 

intimado, se manteve inerte sobre a determinação de manifestação sobre 

o pedido de tutela provisória. A parte autora acostou pedido de 

reconsideração, sustentando que outros Juízos concederam tutela de 

urgência em situações idênticas. Decido. Em se tratando de pedido de 

tutela de urgência, necessário se apresenta a verificação do 

preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de 

Processo Civil, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além 

disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor 

do que dispõe o parágrafo 3º do referido artigo. Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a pretensão na 

espécie traz elementos que, em princípio, autorizam reconhecer a 

plausibilidade do direito substancial invocado e, por conseguinte, a 

relevância do fundamento. Na espécie, é certo que a parte autora foi 

classificada em todas as fases anteriores – primeira fase: prova escrita 

objetiva e dissertativa; segunda fase: prova oral e avaliação de título –, 

mas foi eliminado na terceira fase – exame de saúde -, não se 

apresentando crível, em princípio, sua desclassificação com análise 

superficial, oportunidade em que simplesmente verificaram algumas 

condições clínicas e encaixaram nos itens descritos nos editais. Com 

efeito, é certo que a incapacidade da parte autora poderá ser examinada 

na quinta fase – teste de aptidão física - o que servirá para aferir sua a 

capacidade para o desenvolvimento nas atribuições do cargo. Ademais, 

não foram motivadas as razões que as condições clínicas elencadas no 

item 9.15 e seguintes incapacitam o candidato no concurso público, 

situação jurídica que traz evidente prejuízo ao exercício do contraditório e 

ampla defesa. Não sem propósito, há ainda a fase de aptidão física, se 

não bastasse a situação em que a compatibilidade entre as atribuições do 

cargo e a deficiência apresenta por candidato poderá ser avaliada durante 

estágio probatório, nos termos do item 4.6.8 do edital. Nesse sentido, é o 

entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, como se vê: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. 

ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA IMPETRANTE EM EXAME MÉDICO. 

AVALIAÇÃO DA COMPATIBILIDADE ENTRE AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

E A DEFICIÊNCIA DO CANDIDATO QUE SOMENTE DEVERIA SER FEITA POR 

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO. ART. 

43 DO DECRETO N. 3.298/99. CONFIGURAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança com pedido de 

liminar, contra ato do Presidente da Comissão Examinadora do Concurso 

Público para Provimento de Cargo de Escrevente Técnico Judiciário do 

TJSP, que a considerou a parte impetrante inapta em exame médico por 

ser portadora de distonia focal, deficiência incompatível com o exercício 

do cargo. II - Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do 

recurso odinário. III - O Tribunal Estadual concluiu que "as questões fáticas 

relativas aos laudos produzidos no período de avaliação não podem ser 

elucidadas no Mandado de Segurança, em virtude de seu rito sumário 

especial que não admite dilação probatória (fl. 208). IV - A perícia, que, 

concluiu que a deficiência da Impetrante é incompatível com a função a ser 

desempenhada, foi anterior à nomeação e posse do cargo público, o que 

ocasionou sua exclusão do concurso. V - Ocorre que, de acordo com as 

disposições do Decreto n. 3.298, de 20 de dezembro de 1999, a avaliação 

da compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do 

candidato somente deveria ser feita por equipe multiprofissional durante o 

estágio probatório. VI - A parte impetrante alega afronta ao art. 43 do 

decreto 3.298/99, desde as razões na exordial (fl. 7), no tocante à equipe 

multidisciplinar, cuja avaliação a seu cargo, acerca da compatibilidade com 

as atribuições do cargo, deve ocorrer durante o estágio probatório, 

conforme disciplina o referido artigo. VII - Configurado o direito líquido e 

certo da parte impetrante, deve ser dado provimento o recurso em 

mandado de segurança, para determinar a reinserção da impetrante na 

lista especial e geral de aprovados, sem prejuízo da avaliação quanto à 

compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência durante o 

estágio probatório. VIII - Agravo interno improvido. Assim, em princípio, 

entendo que possíveis compatibilidades de saúde do candidato com o 

cargo poderão ser averiguadas durante as demais fases do certame e 

durante o estágio probatório. De outro lado, o periculum in mora é evidente 

diante de prejuízos irreversíveis caso não prossiga no concurso, 

participando das demais fases. . Ante o exposto, defiro parcialmente o 

pedido de tutela de urgência para o fim de suspender o ato administrativo 

de eliminação da parte autora do concurso - EDITAL Nº 1 – PJC/MT, DE 16 

DE MARÇO DE 2017 - possibilitando a participação e avaliação nas demais 

fases. Citem-se os Requeridos para, querendo, apresentarem a sua 

defesa, no prazo legal. Com a defesa, vistas ao requerente para impugnar 

no prazo legal. Por derradeiro, consoante o Procedimento de Controle 

Administrativo nº. 165 do CNJ, uma vez presentes os requisitos do art. 98 

do CPC, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Edson Dias Reis Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004912-07.2018.8.11.0003
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CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS CARTA PRECATÓRIA 

CUMPRIMENTO DE LIMINAR E CITAÇÃO INTIMAÇÃO – URGENTE – 

GRATUITO LIMINAR – TUTELA DE URGÊNCIA Juízo Deprecante: 2ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT. Juízo 

Deprecado: Comarca de Brasília/DF. Dados do processo: Processo: 

1004912-07.2018.8.11.0003; Valor causa: R$ 954,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: ALLAN VITOR SOUSA DA MATA . Parte Ré: RÉU: 

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM 

AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE 

ACERCA DO DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA QUE 

DETERMINA A SUSPENÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE ELIMINAÇÃO 

DA PARTE AUTORA DO CONCURSO - EDITAL Nº 1 – PJC/MT, DE 16 DE 

MARÇO DE 2017 - POSSIBILITANDO A PARTICIPAÇÃO E AVALIAÇÃO 

NAS DEMAIS FASES, bem como sua citação para, querendo, 

apresentarem a sua defesa, no prazo legal. DESPACHO: “DECISÃO 

Processo: 1004912-07.2018.8.11.0003. AUTOR: ALLAN VITOR SOUSA 
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DA MATA RÉU: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E 

SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc., Cuida-se de “AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO 

ADMINISTRATIVO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA” movida por ALLAN VITOR 

SOUSA DA MATA em face do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM 

AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE e 

do ESTADO DE MATO GROSSO, sustentando como causa de pedir: “O 

autor, em vista da abertura do “CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO 

DE CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA 

SUBSTITUTO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, EDITAL Nº 1 – PJC/MT, DE 16 DE MARÇO DE 2017 realizado pelo 

Segundo réu e organizado pelo primeiro réu, inscreveu-se como 

candidato, com inscrição n.º 10002053, para disputar uma das vagas 

destinadas aos deficientes, já que é portador de surdez unilateral severa 

(CID-10 H90.4). Realizados os procedimentos para confirmação de 

inscrição como deficiente tal como envio de laudo médico e exame médico, 

nos moldes dos itens 4 a 4.6.12 do edital de abertura, o autor teve sua 

inscrição confirmada, constando seu nome no edital publicado em 

19.09.2017 como candidato a concorrer a uma das vagas de pessoa com 

deficiência. O autor, uma vez realizadas as fases de avaliação objetiva, 

escrita, prova oral e de títulos, obteve aprovação em todas elas, 

conseguindo pontuação suficiente para disputar tanto a vaga com a ampla 

concorrência como para deficiente, sendo convocado para se submeter a 

avaliação médica e perícia para constatação de deficiência. Na sequência, 

depois de ter realizado todos os exames e laudos solicitados pela banca 

organizadora, o autor compareceu na data de 20.05.2018 na cidade de 

Cuiabá/MT, onde entregou 65 (sessenta e cinco) documentos referentes 

aos exames e laudos, passou por consulta clínica, perícia e entrevista 

com banca multiprofissional composta por 3 (três) autoridades policiais 

pertencentes ao segundo réu. Assim, em 25.06.2018, para surpresa do 

autor, a banca ré publicou o resultado provisório em que, apesar de ter 

considerado ele como pessoa deficiente sem apontar qualquer limitação 

para o exercício do cargo pretendido, considerou-o inapto na fase de 

exame de saúde, conforme justificativas abaixo destacadas: (...) Da 

análise das justificativas apresentadas, percebe-se que a banca ré agiu 

em desacordo com o edital, a lei e a uma recomendação feita pelo 

Ministério Público do Estado do Mato Grosso, no Inquérito Civil 

000940-005.2017. Além disso, do edital contendo o resultado provisório do 

exame de saúde e perícia médica publicado no diário oficial deste Estado 

(n.º 27287 de 25 de junho de 2018), depreende-se que a banca ré não só 

eliminou o autor, mas, em tese, agiu do mesmo modo com todos os 

candidatos qualificados como deficientes, o que demonstra um ato 

discriminatório, por impedir acesso a cargo público, em desrespeito a 

normas nacionais e internacionais sobre o tema”. Partindo de tais 

premissas, requer a concessão de tutela de urgência nos seguintes 

termos: “para suspender o ato administrativo de eliminação, de modo a 

permitir que o autor continue no concurso, realizando todas as fases 

subsequentes, reservando-lhe uma vaga, na ampla concorrência ou 

deficiente, caso seja aprovado em todas elas, com consequente 

nomeação e posse, sendo a medida confirmado em sede de sentença de 

procedência;” Determinei a notificação dos réus para que se manifestem, 

sem prejuízo a posterior contestação, sobre o pedido de tutela provisória, 

no prazo de 72 horas. Adveio certidão informando que o Estado de Mato 

Grosso, regularmente intimado, se manteve inerte sobre a determinação 

de manifestação sobre o pedido de tutela provisória. A parte autora 

acostou pedido de reconsideração, sustentando que outros Juízos 

concederam tutela de urgência em situações idênticas. Decido. Em se 

tratando de pedido de tutela de urgência, necessário se apresenta a 

verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300 do 

Código de Processo Civil, quais sejam: elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não 

será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, a teor do que dispõe o parágrafo 3º do referido artigo. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a 

pretensão na espécie traz elementos que, em princípio, autorizam 

reconhecer a plausibilidade do direito substancial invocado e, por 

conseguinte, a relevância do fundamento. Na espécie, é certo que a parte 

autora foi classificada em todas as fases anteriores – primeira fase: prova 

escrita objetiva e dissertativa; segunda fase: prova oral e avaliação de 

título –, mas foi eliminado na terceira fase – exame de saúde -, não se 

apresentando crível, em princípio, sua desclassificação com análise 

superficial, oportunidade em que simplesmente verificaram algumas 

condições clínicas e encaixaram nos itens descritos nos editais. Com 

efeito, é certo que a incapacidade da parte autora poderá ser examinada 

na quinta fase – teste de aptidão física - o que servirá para aferir sua a 

capacidade para o desenvolvimento nas atribuições do cargo. Ademais, 

não foram motivadas as razões que as condições clínicas elencadas no 

item 9.15 e seguintes incapacitam o candidato no concurso público, 

situação jurídica que traz evidente prejuízo ao exercício do contraditório e 

ampla defesa. Não sem propósito, há ainda a fase de aptidão física, se 

não bastasse a situação em que a compatibilidade entre as atribuições do 

cargo e a deficiência apresenta por candidato poderá ser avaliada durante 

estágio probatório, nos termos do item 4.6.8 do edital. Nesse sentido, é o 

entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, como se vê: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. 

ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA IMPETRANTE EM EXAME MÉDICO. 

AVALIAÇÃO DA COMPATIBILIDADE ENTRE AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

E A DEFICIÊNCIA DO CANDIDATO QUE SOMENTE DEVERIA SER FEITA POR 

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO. ART. 

43 DO DECRETO N. 3.298/99. CONFIGURAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança com pedido de 

liminar, contra ato do Presidente da Comissão Examinadora do Concurso 

Público para Provimento de Cargo de Escrevente Técnico Judiciário do 

TJSP, que a considerou a parte impetrante inapta em exame médico por 

ser portadora de distonia focal, deficiência incompatível com o exercício 

do cargo. II - Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do 

recurso ordinário. III - O Tribunal Estadual concluiu que "as questões 

fáticas relativas aos laudos produzidos no período de avaliação não 

podem ser elucidadas no Mandado de Segurança, em virtude de seu rito 

sumário especial que não admite dilação probatória (fl. 208). IV - A perícia, 

que, concluiu que a deficiência da Impetrante é incompatível com a função 

a ser desempenhada, foi anterior à nomeação e posse do cargo público, o 

que ocasionou sua exclusão do concurso. V - Ocorre que, de acordo com 

as disposições do Decreto n. 3.298, de 20 de dezembro de 1999, a 

avaliação da compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência 

do candidato somente deveria ser feita por equipe multiprofissional 

durante o estágio probatório. VI - A parte impetrante alega afronta ao art. 

43 do decreto 3.298/99, desde as razões na exordial (fl. 7), no tocante à 

equipe multidisciplinar, cuja avaliação a seu cargo, acerca da 

compatibilidade com as atribuições do cargo, deve ocorrer durante o 

estágio probatório, conforme disciplina o referido artigo. VII - Configurado 

o direito líquido e certo da parte impetrante, deve ser dado provimento o 

recurso em mandado de segurança, para determinar a reinserção da 

impetrante na lista especial e geral de aprovados, sem prejuízo da 

avaliação quanto à compatibilidade entre as atribuições do cargo e a 

deficiência durante o estágio probatório. VIII - Agravo interno improvido. 

Assim, em princípio, entendo que possíveis compatibilidades de saúde do 

candidato com o cargo poderão ser averiguadas durante as demais fases 

do certame e durante o estágio probatório. De outro lado, o periculum in 

mora é evidente diante de prejuízos irreversíveis caso não prossiga no 

concurso, participando das demais fases. Ante o exposto, defiro 

parcialmente o pedido de tutela de urgência para o fim de suspender o ato 

administrativo de eliminação da parte autora do concurso - EDITAL Nº 1 – 

PJC/MT, DE 16 DE MARÇO DE 2017 - possibilitando a participação e 

avaliação nas demais fases. Citem-se os Requeridos para, querendo, 

apresentarem a sua defesa, no prazo legal. Com a defesa, vistas ao 

requerente para impugnar no prazo legal. Por derradeiro, consoante o 

Procedimento de Controle Administrativo nº. 165 do CNJ, uma vez 

presentes os requisitos do art. 98 do CPC, defiro a gratuidade da justiça, 

servindo este como alvará de gratuidade. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Edson Dias Reis Juiz de Direito” Rondonópolis - MT, 10 de julho 

de 2018. Edson Dias Reis Juiz de Direito Assinatura eletrônica por ordem 

do MM. Juiz de Direito Edson Dias Reis, titular desta 2ª Vara Especializada 

da Fazenda Pública de Rondonópolis. Jeannie Carla Costa Gonçalves - 

Gestora Judiciária Sede Juízo Deprecante: Rua Rio Branco, 2299, Jd. 

Guanabara, Rondonópolis-MT, CEP 78710-100, Fone: (66) 3410-6100

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 880195 Nr: 10378-33.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e Provimento nº56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos para expedição de documentos, a fim de intimar a parte requerente 

a manifestar-se sobre o teor da Impugnação do Executado de fls. retro

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 737442 Nr: 303-37.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON SOUSA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 881401 Nr: 10753-34.2017.811.0003

 AÇÃO: Ação Anulatória de Cláusulas Convencionais->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALVADOR CORREA DA SILVA, ALAERCIA SANTOS 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, MARCOS 

GOMES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCINO FERREIRA - 

OAB:12485, MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - OAB:12.776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA ROBERTA DA SILVA 

- OAB:6902/MT

 INTIMAÇÃO DO REQUERIDO MARCOS GOMES DE LIMA, por seu 

advogado, do disposito final da r. sentença proferida a seguir transcrito: " 

3. Dispositivo. Diante do exposto, dando por prejudicado os embargos de 

declaração interpostos, julgo extinto o pedido sem resolução de mérito 

com fulcro no art. 485, VI do Código de Processo Civil, em razão perda 

superveniente do objeto. Translade-se cópia do requerimento de 

desistência apresentado por Marcos Gomes de Lima, fls. 268/271, para os 

autos em apenso, código 71021. Cumpra-se o item III da decisão de fls. 

248/253, dando conta ainda da extinção deste feito e da desistência do 

arrematante. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, vez que beneficiária da justiça 

gratuita. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas cautelas 

de praxe. Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 795043 Nr: 12394-28.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE DOS SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANI MONTOVANI CARRENHO 

BERTONE - OAB:8308-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA em razão da perícia determinada nos 

autos, a realizar-se no dia 24 DE JULHO DE 2018, ÀS 09:00 HORAS, no(a) 

Centro Médico/Clínica de Ortopedia e Traumatologia - Rua Acyr Rezende 

Souza e Silva, nº2094 - Vila Birigui Cep: 78705-025 - Rondonópolis-MT. O 

periciando deverá portar-se do seu RG e CPF, no ato do comparecimento.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 795043 Nr: 12394-28.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE DOS SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANI MONTOVANI CARRENHO 

BERTONE - OAB:8308-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que não foi possível encaminhar intimação à parte autora, uma 

vez que, em consulta ao site dos Corrreios, não há 'Rua Dez' no bairro 

Parque São Jorge, bem como, já houve tentativa frustrada de intimação via 

AR, às fls. 99. Assim, nos termos da Legislação vigente e do Provimento 

56/07 - CGJ impulsiono estes autos, a fim de proceder à intimação do 

advogado da parte autora, para que cientifique sua cliente acerca da 

perícia agendada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 428883 Nr: 10966-21.2009.811.0003

 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: ALGEMIRO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, HELDER 

MIGUEL FERREIRA, RICARDO JOSÉ DE OLIVEIRA, DIMAS JOSÉ DA SILVA, 

RORACI PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ARENALES 

FRANCO - OAB:88395, Fernando Arenales Franco - OAB:88395/SP, 

PROCURADOR - GERAL DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - 

OAB:PROCURADORIA, ROBSON DA SANÇÃO LOPES - OAB:226746

 Nos termos da legislação e Provimento nº56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos para expedição de documentos a fim de intimar a(s) parte 

requerida(s), para querendo contrarrazoar o(s) recurso(s) de apelação 

interposto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 435885 Nr: 4553-55.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPT, MAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAILA CHABAN - 

OAB:MT/9296

 Nos termos da legislação e Provimento nº56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos para expedição de documentos a fim de intimar a(s) parte 

requerida(s), para querendo contrarrazoar o(s) recurso(s) de apelação 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 898614 Nr: 4898-40.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELITO DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAISE PRADELA PORTO - 

OAB:OAB/MT 13.232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais, a fim 
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de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS a 

restabelecer o benefício de auxílio-doença, desde 30/03/2015 – data do 

requerimento administrativo, até a recuperação total da incapacidade 

temporária, que deverá ser constatada ao ser submetida à nova perícia 

médica junto ao Requerido, ou a inclusão da parte autora em outra 

atividade laboral, pagando os valores retroativos acrescido de juros 

moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com a redação dada pela Lei nº 11.960 de 29 de junho de 2009, 

consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 

870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 

41-A da Lei nº 8.213/91 e, por conseguinte, julgar com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (....) 

.Assim, concedo a antecipação da tutela específica e determino que a 

parte ré comprove a inclusão e o pagamento do benefício à parte autora, 

no prazo de 30 (trinta) dias.Condeno, ainda, o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento de honorários advocatícios 

que arbitro em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do 

artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil, isentando-o do pagamento das 

custas processuais.Determino a remessa dos autos à instância superior 

para reexame necessário, mormente pelo teor da Súmula 490 do STJ, 

segundo a qual a dispensa do reexame quando o valor da condenação ou 

do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se 

aplica a sentenças ilíquidas.A teor do que dispõe o art. 1.288-CNGC faço 

constar nesta sentença:1.Nome do Segurado: Roselito De Souza 

Silva2.Benefício concedido: Auxílio-doença3.Data do início do benefício: 

30/03/20154.Data início do pagamento: 30 dias da intimação da sentença – 

antecipação de tutela concedida na sentença.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 750953 Nr: 8265-14.2014.811.0003

 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: JONE HELDER SALDANHA GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA BAVARESCO DE SOUZA 

- OAB:MT/ 14.627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado pela autora, 

vez que comprovado os requisitos necessários para o recebimento 

pretendido, com fundamento no art. 487, I, do CPC, determinando tão 

somente a conversão do benefício de auxílio doença acidentário em 

aposentadoria por invalidez devido desde 21/02/201424, com a incidência 

do IPCA-E, desde a data fixada na sentença e 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.Mantenho a liminar concedida as fls. 83.Deixo de 

condenar o requerido ao pagamento de custas processuais, posto ser 

isento nos termos do artigo 8º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.620/93 e artigo 

4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96.Condeno o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios que fixo em 5% sobre o valor das prestações 

vencidas devidamente corrigidas até a data do efetivo 

pagamento.Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição necessário, nos 

termos da súmula 490 do STJ, pelo que, após o decurso do prazo para 

interposição de recurso voluntário, os autos devem ser remetidos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.”.Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 729546 Nr: 10218-47.2013.811.0003

 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: JAIME MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVÃO SILVA DE 

ALBUQUERQUE - OAB:OAB/MS 14.553, LEONARDO DISCONZI 

MARTINS - OAB:OAB/MS 12.577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 Vistos etc.,

Esse processo se encontra na META 2 do Conselho Nacional de Justiça e 

deve tramitar com extrema celeridade.

Converto o julgamento em diligência para o fim de que a parte autora traga 

aos autos, em 10 (dez) dias, as certidões de matrículas completas e 

devidamente atualizadas dos imóveis inscritos sob as matrículas nº 14.549 

e nº 29.586, das quais foram desmembradas as áreas destinadas ao 

prolongamento das ruas Pedro Ferrer e Leopoldina Pinho de Carvalho, 

conforme as certidões de fl. 75/76.

Após, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos para a sentença.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435798 Nr: 4466-02.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONAIR JESUS DE MORAES ME, RONAIR 

JESUS DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RONAIR JESUS DE MORAES ME, CNPJ: 

05503126000100 e atualmente em local incerto e não sabido RONAIR 

JESUS DE MORAES, Cpf: 66711681134, Rg: 1074680-3, Filiação: Miguel 

Pedro de Moraes e Neuza Maria de Oliveira, data de nascimento: 

10/04/1976, brasileiro(a), natural de Campo Grande-MS, casado(a), 

representante comercial, Telefone 66-99959-4449. 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. BEM COMO para apresentar contrarrazões aos 

embargos de declaração interposto, no prazo de 15 (quinze) dias.

Sentença: S E N T E N Ç A1. Relatório.Trata-se de executivo fiscal 

proposto pela Fazenda Pública Estadual em face de Ronair Jesus De 

Moraes – Me e Ronair JesusDe Moraes. Fora determinado a fazenda 

exequente que procedesse a atualização do débito e a indicação de bens 

passíveis de penhora, sob pena de extinção. Intimada pessoalmente, por 

remessa dos autos, a mesma limitou-se a dilatação da suspensão ora 

decorrida, fls. 94. É o relatorio. 2. Fundamentação.Analisando o feito, 

verifico que os mesmos permanecem paralisados em decorrência do 

pedido de suspensão pela parte autora por90 (noventa) dias. O pedido de 

suspensão fora deferido em 22 de agosto de 2016, permanecendo os 

autos sem manifestação até 10/11/2017. Após, foi determinado ao 

exequente que indicasse bens passíveis de penhora para sanar o débito, 

sob pena de extinção, fls. 93. Porém, devidamente intimada, apenas 

redizeu a dilação da suspensão às fls. 94, onde fica claro a postergação 

da lide pela exequente, em confronto o art. 5° LXXVIII, e art. 4° do CPC. 

Ainda que facultado ao julgador intimar a parte executada à indicação de 

bens passíveis de penhora (§ 2º, do art. 829 do CPC), compete ao 

exequente a indicação de tais bens, visto que o executado fora citado por 

edital.Assim, o Judiciário deve estar atento às realidades sociais e diante 

da evolução que se lhe apresenta empreender as mudanças de modo a 

atender com presteza aos reclamos do processo, garantindo sua 

efetividade, o que não foi possível no presente caso, pois a exequente 

não indicou bens passíveis de penhora, posto que o executado fora citado 

por edital em 07 de agosto de 2015.Cumpre esclarecer que no caso sob 

apreço não se trata de extinção por abandono do feito, mas sim de 

extinção por falta de condição de procedibilidade, ante a ausência de 

atualização e indicação de bens, conforme determininado as fls. 93.Nesse 

sentindo, trago à baila recente julgado :APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – FALTA DE PRESSUPOSTOS 

DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO 

PROCESSO – ART. 267, IV, DO CPC/73 – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE 

AUTORA – DESNECESSIDADE – RECURSO RECONHECIDO E 

DESPROVIDO. A intimação pessoal do autorpara dar andamento ao feito é 

requisitos para o caso de extinção do processo por abandono (art. 267, II 

e III do CPC/73), sendo dispensável tal providência para a hipóstese de 

extinção do processo quando se verficar a ausência de pressupostos de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 267,IV, 

do CPC/73). (TJMT APL 51847/2016. Relator: Des. Dirceu do Santos. 5ª 
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Câmara Cível. Julgamento: 29/06/2016).Desta feita, o processo deve ser 

extinto, com base no art. 485, IV do Código de Processo Civil. 3. 

Dispositivo.Nos termos do art. 485, IV, do Código Processo Civil, julgo e 

declaro extinta a presente ação, ante a falta de condição de 

procedibilidade da ação.Sem condenação em honorários e custas 

processuais, posto que trata-se de Fazenda Pública, a qual é isenta do 

pagamento de custas, conforme item 2.14.5 do Provimento nº 

07/2009-CGJ, de 04/02/2009. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

procedendo às baixas e anotações de praxe.Publique-se, Registre-se e, 

Intimem-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, Nadir dos Santos 

Gonçalves Pereira, digitei.

Rondonópolis, 05 de julho de 2018

Jeannie Carla Costa Gonçalves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 788037 Nr: 9453-08.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVANI VIEIRA DA FONSECA RODRIGUES & 

CIA LTDA ME, RIVANI VIEIRA DA FONSECA, PAULA CAROLINE FONSECA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RIVANI VIEIRA DA FONSECA, Cpf: 

37791320100, Rg: 523955, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e 

não sabido PAULA CAROLINE FONSECA RODRIGUES, Cpf: 02003841121, 

brasileiro(a), solteiro(a), vendedora. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 06/07/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de RIVANI 

VIEIRA DA FONSECA RODRIGUES & CIA LTDA ME, RIVANI VIEIRA DA 

FONSECAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS GARANTIDO INTEGRAL E 

OUTROS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

7699/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/04/2015

 - Valor Total: R$ 136.237,30 - Valor Atualizado: R$ 136.237,28 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc., Defiro o pedido de citação por edital, posto 

que sem sucesso as tentativas de citação por carta e por oficial de 

justiça.Promova-se a citação via edital dos executados para, no prazo de 

05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a 

execução.Decorrido o prazo sem satisfação do débito, voltem-me os 

autos conclusos.Às providências.Intime-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nadir dos Santos 

Gonçalves Pereira, digitei.

Rondonópolis, 05 de julho de 2018

Jeannie Carla Costa Gonçalves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 772388 Nr: 3312-70.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMIZIA GOULART GONSALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AMIZIA GOULART GONSALES, Cpf: 

18812902804, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 09/03/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - MT em face de 

AMIZIA GOULART GONSALES, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de DÉBITOS REFERENTES A IPTU - IMPOSTO PREDIAL E 

TERRITORIAL URBANO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 4696/2010, 22520/2012, 554/2012, 21492/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/12/2009

 - Valor Total: R$ 3.768,92 - Valor Atualizado: R$ 3.768,92 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc., Defiro o pedido de citação por edital, posto 

que sem sucesso as tentativas de citação por carta e por oficial de 

justiça.Promova-se a citação via edital dos executados para, no prazo de 

05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a 

execução.Decorrido o prazo sem satisfação do débito, voltem-me os 

autos conclusos.Às providências.Intime-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nadir dos Santos 

Gonçalves Pereira, digitei.

Rondonópolis, 05 de julho de 2018

Jeannie Carla Costa Gonçalves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 787484 Nr: 9211-49.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOARES DA SILVA & CIA LTDA, DYEGO 

RODRIGO BARBOSA DUARTE, DARLENE PEREIRA DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SOARES DA SILVA & CIA LTDA, CNPJ: 

07476067000146, atualmente em local incerto e não sabido DYEGO 

RODRIGO BARBOSA DUARTE, Cpf: 89111141115, Rg: 1.255.599-1, 

Filiação: Elizeu Reis Duarte e Joacy Barbosa Duarte, data de nascimento: 

24/01/1980, natural de Rondonópolis-MT, casado(a), empresário e 

atualmente em local incerto e não sabido DARLENE PEREIRA DE ALENCAR, 

Cpf: 71966110120, Rg: 1458467-0, brasileiro(a), casado(a), comerciante. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 
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atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 01/07/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de SOARES 

DA SILVA & CIA LTDA, DYEGO RODRIGO BARBOSA DUARTEE OUTROS, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE 

RECOLHIMENTO DE ICMS GARANTIDO INTEGRAL, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 13689/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 03/11/2014

 - Valor Total: R$ 110.091,10 - Valor Atualizado: R$ 110.091,12 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc., Defiro o pedido de citação por edital, posto 

que sem sucesso as tentativas de citação por carta e por oficial de 

justiça.Promova-se a citação via edital dos executados para, no prazo de 

05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a 

execução.Decorrido o prazo sem satisfação do débito, voltem-me os 

autos conclusos.Às providências.Intime-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nadir dos Santos 

Gonçalves Pereira, digitei.

Rondonópolis, 05 de julho de 2018

Jeannie Carla Costa Gonçalves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 787247 Nr: 9113-64.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTER FRIOS DISTRIBUIDORA DE CARNES 

LTDA, JOCELINE RAMOS DE JESUS GONÇALVES, ADENILSON 

GONÇALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MASTER FRIOS DISTRIBUIDORA DE 

CARNES LTDA, CNPJ: 07675179000126, atualmente em local incerto e não 

sabido JOCELINE RAMOS DE JESUS GONÇALVES, Cpf: 93763212191, Rg: 

1094356-0, Filiação: Olavo Clemente de Jesus e Joalina Ramos de Jesus, 

data de nascimento: 04/06/1974, natural de Cuiaba-MT, casado(a), 

autonoma/comerciante e atualmente em local incerto e não sabido 

ADENILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA, Cpf: 77210336168, Rg: 

1094367-6, Filiação: Jose Rodrigues Machado e Maria das Dores 

Machado, data de nascimento: 20/02/1972, brasileiro(a), natural de 

Jaciara-MT, casado(a), vendedor, Telefone (66) 99926-0123. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 30/06/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de MASTER 

FRIOS DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA, JOCELINE RAMOS DE JESUS 

GONÇALVESE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de MERCADORIAS DESACOMPANHADAS DE DOCUMENTAÇÕES 

FISCAIS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

3813/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 22/05/2014

 - Valor Total: R$ 105.074,40 - Valor Atualizado: R$ 105.074,43 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc., Defiro, desde já, o pedido de citação por 

edital, posto que sem sucesso as tentativas de citação por carta e por 

oficial de justiça.Cumpre esclarecer que o art. 8º da Lei 6.830/80 enumera 

as formas e ordem pelas quais será feita a citação do executado: 

inicialmente, a citação é realizada pelo correio com aviso de recebimento 

e, caso frustrada esta modalidade, o ingresso da parte na execução pode 

ser feita mediante Oficial de Justiça, e por fim, por edital. Aliás, há súmula 

do Superior Tribunal de Justiça disciplinando a matéria e, para que o 

devedor possa ser citado por edital, é necessário tão somente o 

esgotamento dos outros meios:“Súmula 414 - A citação por edital na 

execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades.”Nesse sentido, é também a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça:PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. 

ESGOTADAS AS DEMAIS MODALIDADES. ART. 8º DA LEF. SÚMULA 

414/STJ. RECURSO REPETITIVO JULGADO. 1. Entendimento pacífico desta 

Corte no sentido de que a citação por edital é cabível, na execução fiscal, 

quando frustradas as demais modalidades, nos termos da Súmula 414 do 

STJ. 2. Matéria revista pela Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.103.050/BA, 

mediante a sistemática prevista no art. 543-C do CPC (recursos 

repetitivos). 3. Recurso especial provido. (REsp 1.199.265/RJ, 2ª Turma, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 29.8.2010)Dessa forma, 

promova-se a citação via edital dos executados para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a 

execução.Decorrido o prazo sem satisfação do débito, voltem-me os 

autos conclusos.Às providências.Intime-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nadir dos Santos 

Gonçalves Pereira, digitei.

Rondonópolis, 05 de julho de 2018

Jeannie Carla Costa Gonçalves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 797972 Nr: 13467-35.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANEDE CAMPOS ALBERICO, LUCIANE DE 

CAMPOS ALBERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCIANEDE CAMPOS ALBERICO, CNPJ: 

08987730000130 e atualmente em local incerto e não sabido LUCIANE DE 

CAMPOS ALBERICO, Cpf: 25038726895, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

LUCIANEDE CAMPOS ALBERICO e LUCIANE DE CAMPOS ALBERICO, na 
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quantia abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE EMISSÃO 

DE DOCUMENTOS FISCAIS E OUTRO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 7508/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/04/2015

 - Valor Total: R$ 20.214,53 - Valor Atualizado: R$ 20.214,53 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc., Defiro, desde já, o pedido de citação por 

edital, posto que sem sucesso as tentativas de citação por carta e por 

oficial de justiça.Cumpre esclarecer que o art. 8º da Lei 6.830/80 enumera 

as formas e ordem pelas quais será feita a citação do executado: 

inicialmente, a citação é realizada pelo correio com aviso de recebimento 

e, caso frustrada esta modalidade, o ingresso da parte na execução pode 

ser feita mediante Oficial de Justiça, e por fim, por edital. Aliás, há súmula 

do Superior Tribunal de Justiça disciplinando a matéria e, para que o 

devedor possa ser citado por edital, é necessário tão somente o 

esgotamento dos outros meios:“Súmula 414 - A citação por edital na 

execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades.”Nesse sentido, é também a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça:PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. 

ESGOTADAS AS DEMAIS MODALIDADES. ART. 8º DA LEF. SÚMULA 

414/STJ. RECURSO REPETITIVO JULGADO. 1. Entendimento pacífico desta 

Corte no sentido de que a citação por edital é cabível, na execução fiscal, 

quando frustradas as demais modalidades, nos termos da Súmula 414 do 

STJ. 2. Matéria revista pela Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.103.050/BA, 

mediante a sistemática prevista no art. 543-C do CPC (recursos 

repetitivos). 3. Recurso especial provido. (REsp 1.199.265/RJ, 2ª Turma, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 29.8.2010)Dessa forma, 

promova-se a citação via edital dos executados para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a 

execução.Decorrido o prazo sem satisfação do débito, voltem-me os 

autos conclusos.Às providências.Intime-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nadir dos Santos 

Gonçalves Pereira, digitei.

Rondonópolis, 05 de julho de 2018

Jeannie Carla Costa Gonçalves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 785981 Nr: 8576-68.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M J G DE OLIVEIRA, MARIA JANETE 

GONÇALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): M J G DE OLIVEIRA, CNPJ: 

02385212000160 e atualmente em local incerto e não sabido MARIA 

JANETE GONÇALVES DE OLIVEIRA, Cpf: 87914662100, Rg: 1280013-9, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 23/06/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de M J G DE 

OLIVEIRA e MARIA JANETE GONÇALVES DE OLIVEIRA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS 

GARANTIDO INTEGRAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 7276/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/04/2015

 - Valor Total: R$ 29.661,54 - Valor Atualizado: R$ 29.661,54 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc., Defiro, desde já, o pedido de citação por 

edital, posto que sem sucesso as tentativas de citação por carta e por 

oficial de justiça.Cumpre esclarecer que o art. 8º da Lei 6.830/80 enumera 

as formas e ordem pelas quais será feita a citação do executado: 

inicialmente, a citação é realizada pelo correio com aviso de recebimento 

e, caso frustrada esta modalidade, o ingresso da parte na execução pode 

ser feita mediante Oficial de Justiça, e por fim, por edital. Aliás, há súmula 

do Superior Tribunal de Justiça disciplinando a matéria e, para que o 

devedor possa ser citado por edital, é necessário tão somente o 

esgotamento dos outros meios:“Súmula 414 - A citação por edital na 

execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades.”Nesse sentido, é também a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça:PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. 

ESGOTADAS AS DEMAIS MODALIDADES. ART. 8º DA LEF. SÚMULA 

414/STJ. RECURSO REPETITIVO JULGADO. 1. Entendimento pacífico desta 

Corte no sentido de que a citação por edital é cabível, na execução fiscal, 

quando frustradas as demais modalidades, nos termos da Súmula 414 do 

STJ. 2. Matéria revista pela Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.103.050/BA, 

mediante a sistemática prevista no art. 543-C do CPC (recursos 

repetitivos). 3. Recurso especial provido. (REsp 1.199.265/RJ, 2ª Turma, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 29.8.2010)Dessa forma, 

promova-se a citação via edital dos executados para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a 

execução.Decorrido o prazo sem satisfação do débito, voltem-me os 

autos conclusos.Às providências.Intime-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nadir dos Santos 

Gonçalves Pereira, digitei.

Rondonópolis, 05 de julho de 2018

Jeannie Carla Costa Gonçalves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 787485 Nr: 9212-34.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOARES DA SILVA & CIA LTDA, DYEGO 

RODRIGO BARBOSA DUARTE, DARLENE PEREIRA DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SOARES DA SILVA & CIA LTDA, CNPJ: 

07476067000146, atualmente em local incerto e não sabido DYEGO 

RODRIGO BARBOSA DUARTE, Cpf: 89111141115, Rg: 1.255.599-1, 

Filiação: Elizeu Reis Duarte e Joacy Barbosa Duarte, data de nascimento: 

24/01/1980, natural de Rondonópolis-MT, casado(a), empresário e 

atualmente em local incerto e não sabido DARLENE PEREIRA DE ALENCAR, 

Cpf: 71966110120, Rg: 1458467-0, brasileiro(a), casado(a), comerciante. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 
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Ação: 01/07/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de SOARES 

DA SILVA & CIA LTDA, DYEGO RODRIGO BARBOSA DUARTEE OUTROS, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IRRELUGARIDADE 

DE ESCRITURÇÃO E OUTROS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 5405/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 22/04/2015

 - Valor Total: R$ 144.278,00 - Valor Atualizado: R$ 144.277,98 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc., Defiro o pedido de citação por edital, eis 

que sem sucesso as tentativas de citação por carta e por oficial de 

justiça.Promova-se a citação via edital dos executados para, no prazo de 

05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a 

execução.Decorrido o prazo sem satisfação do débito, voltem-me os 

autos conclusos.Às providências.Intime-se. Edson Dias ReisJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nadir dos Santos 

Gonçalves Pereira, digitei.

Rondonópolis, 05 de julho de 2018

Jeannie Carla Costa Gonçalves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 792939 Nr: 11513-51.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. DE S. BARBOSA - ME, BELANISA DE 

SOUSA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): B. DE S. BARBOSA - ME, CNPJ: 

05803527000178 e atualmente em local incerto e não sabido BELANISA DE 

SOUSA BARBOSA, Cpf: 11736172808, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/08/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de B. DE S. 

BARBOSA - ME e BELANISA DE SOUSA BARBOSA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de OMISSÃO DE INFORMAÇÕES 

ECONOMICO FISCAIS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 1468/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2014

 - Valor Total: R$ 320.102,60 - Valor Atualizado: R$ 320.102,55 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc., Defiro o pedido de citação por edital, posto 

que sem sucesso as tentativas de citação por carta e por oficial de 

justiça.Promova-se a citação via edital dos executados para, no prazo de 

05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a 

execução.Decorrido o prazo sem satisfação do débito, voltem-me os 

autos conclusos.Às providências.Intime-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nadir dos Santos 

Gonçalves Pereira, digitei.

Rondonópolis, 05 de julho de 2018

Jeannie Carla Costa Gonçalves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 784687 Nr: 8032-80.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K S CARVALHO & CIA LTDA EPP, ABGAIL 

SERRATH DE MENEZES CARVALHO, KATIUCIA SERRATH CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): K S CARVALHO & CIA LTDA EPP, CNPJ: 

00877931000172 e atualmente em local incerto e não sabido ABGAIL 

SERRATH DE MENEZES CARVALHO, Cpf: 06565611149, Rg: 371112, 

Filiação: Terezinha Jesus de Menezes e Urias Domingos de Menezes, data 

de nascimento: 29/12/1953, natural de Quirinopolis-GO, casado(a), do lar, 

Telefone (66)9695-8554. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: para apresentarem contrarrazões aos embargos de 

declaração interposto, no prazo de 15 (quinze) dias

Resumo da Inicial: FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS GARANTIDO 

INTEGRAL

Despacho/Decisão: Vistos etc.,Compulsando os autos, verifico que o 

Estado de Mato Grosso alterou injustificadamente a Certidão de Dívida 

Ativa (CDA) da presente execução – fls. 38, acrescentando como 

corresponsáveis Gentil Oliveira de Carvalho e Jose Geraldo dos Santos, 

os quais não estavam presentes no título extrajudicial apresentado na 

inicial. Ora, trata-se de modificação do polo passivo da execução, o que é 

vedado, conforme estabelecido pela Súmula 392 do STJ:“A Fazenda 

Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da 

sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou 

formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”Nesse 

sentido, é também a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso: DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – 

IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA – ILEGITIMIDADE 

PASSIVA – COMPROVADA POR ESCRITURA PÚBLICA LAVRADA NO 1º 

SERVIÇO NOTARIAL DE REGISTRO – NULIDADE CDA – SUBSTITUIÇÃO DO 

POLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 392 STJ – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – ÔNUS DEVIDOS PELA PARTE 

EXEQUENTE – RECURSO DESPROVIDO. Comprovado que a parte 

executada não mais era proprietária ou possuidora, a qualquer título, do 

imóvel na data da propositura da execução fiscal, nem tampouco na data 

referente ao período em que se executam os tributos devidos, não há 

como reconhecer sua legitimidade para compor o polo passivo da ação 

executiva. O lançamento e a CDA são nulos, devido o reconhecimento da 

ilegitimidade passiva, sendo inviável a substituição da CDA, por implicar 

modificação do sujeito passivo (Súmula no 392 do STJ). É pacífico o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido do cabimento de 

honorários advocatícios na exceção de pré-executividade, quando extinta 

a execução fiscal.(Ap 141435/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/11/2016, 

Publicado no DJE 28/11/2016)TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – 

EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITOS DE IPTU – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 

EXECUTADO – ALETRAÇÃO DO POLO PASSIVO NO CURSO DA 

EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 392 STJ – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. "A Fazenda Pública pode substituir a 

certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, 

quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a 

modificação do sujeito passivo da execução." (Súmula 392 do STJ). (Ap 

50119/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 

21/06/2017)Com efeito, a inclusão de ofício, sem qualquer justificativa de 

outros sócios não constantes na CDA implica em modificação do 

lançamento e não em simples correção de erro formal, o que é vedado 
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pelo ordenamento jurídico.Diante disso, determino que a parte Exequente 

retifique a Certidão de Dívida Ativa nº 201413205 com a devida exclusão 

dos mencionados sócios Gentil Oliveira de Carvalho e Jose Geraldo dos 

Santos, no prazo de 10 (dez) dias.Com a juntada de nova CDA, voltem-me 

os autos conclusos para decisão. Intime-se.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, Nadir dos Santos 

Gonçalves Pereira, digitei.

Rondonópolis, 05 de julho de 2018

Edson Dias Reis Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 784208 Nr: 7839-65.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210A

 Vistos etc.,

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente 

execução fiscal, verifico que essa recai sobre empresa em recuperação 

judicial.

 Diante disso, o trâmite deste processo obrigatoriamente deve ser 

sobrestado, em face da decisão prolatada no REsp nº1.712.484/SP, em 

27/02/2018, pelo Ministro Mauro Campbell Marques, em curso no colendo 

Superior Tribunal de Justiça, em que restou determinado o sobrestamento 

das demandas envolvendo a controvérsia discutida nestes autos, qual 

seja, “Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa 

em recuperação judicial, em sede de execução fiscal”.

 Ante o exposto, suspendo o curso desta execução até o julgamento do 

tema 987 pelo Superior Tribunal de Justiça.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 784217 Nr: 7848-27.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210A

 Vistos etc.,

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente 

execução fiscal, verifico que essa recai sobre empresa em recuperação 

judicial.

 Diante disso, o trâmite deste processo obrigatoriamente deve ser 

sobrestado, em face da decisão prolatada no REsp nº1.712.484/SP, em 

27/02/2018, pelo Ministro Mauro Campbell Marques, em curso no colendo 

Superior Tribunal de Justiça, em que restou determinado o sobrestamento 

das demandas envolvendo a controvérsia discutida nestes autos, qual 

seja, “Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa 

em recuperação judicial, em sede de execução fiscal”.

 Ante o exposto, suspendo o curso desta execução até o julgamento do 

tema 987 pelo Superior Tribunal de Justiça.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 727549 Nr: 8420-51.2013.811.0003

 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: ESPÓLIO DE RAIMUNDO BATISTA CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, LETÍCIA SILVA DE LIMA SUZANA - 

OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENJAMIN VIEIRA CÉLIO 

FILHO - OAB:OAB/MT 3700

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar-se no prazo legal face a 

juntada aos autos da impugnação à Execução, constante de fls.213/216.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 412285 Nr: 8376-08.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO GOMES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUBPROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAILTON VILELA DE 

MORAES - OAB:4043-A/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, ATRAVÉS DO SEU ADVOGADO, 

acerca da penhora do Veículo: Placa QBJ 3279 MT, Marca FORD/KA SE 

1.0 HÁ B, ficando ciente de que após a publicação do presente expediente 

da intimação da penhora, fluirá

o prazo de 30 (trinta) dias para opor, querendo, Embargos do Devedor.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 761880 Nr: 14446-31.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL XAVIER DE PAULA- 

PROCURADOR - OAB:13.969 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - 

OAB:230904

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, ATRAVÉS DO SEU ADVOGADO, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar na forma do § 3º, do art 854, 

do CPC, sob pena de converter a indisponibilidade em penhora, bem como 

para, querendo, no prazo legal, oferecer embargos, face o bloqueio 

Bacenjud no valor de R$ 3.262,28 (tres mil, duzentos e sessenta e dois 

reais e vinte e oito centavos).

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 737171 Nr: 61-78.2014.811.0003

 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: AURILENA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 785183 Nr: 8260-55.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA PEREIRA DOS ANJOS, ZILKA MOREIRA DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029211/7/2018 Página 412 de 580



ARAUJO, MARIA OLINDA DA SILVA FONSECA, NECY BARBOSA DE 

ANICEZIO, MARIA APARECIDA BARBOSA DE ANICESIO, LAURA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 786733 Nr: 8919-64.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIARA LAENE MENDONÇA NEPOMUCENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 811993 Nr: 83-68.2016.811.0003

 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: LEINA DOS SANTOS JAQUINTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A, WISTON C. G. CHAVES - OAB:OAB/MT 

22.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 744129 Nr: 4438-92.2014.811.0003

 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: SUELY BRAGA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES RAMOS - 

OAB:17730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORDA, acerca do 

desarquivamento dos autos conforme requerido, podendo obter vista dos 

autos no prazo legal.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 815021 Nr: 1228-62.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIENE ANDRADE FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DE AZEVEDO 

ARAUJO - OAB:OAB/13.179 B

 Vistos etc.,Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Eliene 

Andrade Fagundes contra a sentença que julgou procedente os Embargos 

à Execução e declarou extinto o processo de liquidação de sentença - 

Cód. 741574 -, na ação ordinária movida em face do Estado de Mato 

Grosso em que busca a cobrança das perdas salariais decorrentes da 

conversão de cruzeiro real para URV. Aduz a Embargante que há 

omissão/obscuridade na decisão, uma vez que o entendimento utilizado 

está contrário ao que já decidiu as cortes superiores, apresentando 

julgados com entendimento contrário ao adotado na sentença, reforçando, 

ainda, que “todos os servidores públicos estaduais e municipais e federais 

tem direito acréscimo referentes a conversão da moeda de cruzeiro em 

real pois tiveram seus subsídios burlados”.Assim, pleiteia o acolhimento 

dos presentes embargos de declaração para o suprimento das questões 

levantadas. (...)Ante o exposto, conheço dos embargos, eis que 

tempestivos, mas deixo de acolhê-los. Int.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 412285 Nr: 8376-08.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO GOMES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUBPROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAILTON VILELA DE 

MORAES - OAB:4043-A/MT

 Diante do exposto,Decido:I – DEFIRO a restrição pleiteada.II – Bloqueio 

neste momento os veículos automotores em nome do devedor, por meio do 

sistema RENAJUD.III – Considerando que houve o bloqueio de veículos 

automotores, e que a parte ré foi citada por edital, remetam-se os autos à 

Defensoria Pública para a defesa dos interesses da parte ré.

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 618537 Nr: 1635-50.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL LEMES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 60 DIAS

 AUTOS Nº 1635-50.2014.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: RAFAEL LEMES DE ALMEIDA

INTIMANDO: Réu(s): Rafael Lemes de Almeida, Cpf: 70026798131, Rg: 

5606625 SSP GO Filiação: Luis Carlos de Almeida e Carla Simone Lemes 

da Silva, data de nascimento: 17/11/1992, brasileiro(a), natural de 

Jataí-GO, solteiro(a), montador de caldeira, em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: Intimação do réu acima mencionado da r. sentença que 

segue transcrita.

I. RELATÓRIO

1. O Ministério Público de Mato Grosso ajuizou ação penal em face de 

Rafael Lemes de Almeida, qualificado nos autos, imputando-lhe as 

sanções previstas no art. 155, “caput”, c/c art. 14, inciso II, ambos do 

Código Penal, pela prática do fato delituoso narrado nos seguintes termos:

“Consta no incluso caderno informativo que no dia 02/03/2014, por volta 
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das 21h25min., na residência localizada na Avenida Aeroporto, nº 576, 

bairro Vila Duarte, nesta cidade, o denunciado RAFAEL LEMES DE 

ALMEIDA tentou subtrair para si, com ânimo de assenhoramento definitivo, 

01 (um) aparelho celular, marca Gênesis, modelo SK-150, avaliado em R$ 

630 (fl. 17), de propriedade da vítima Dinialy Mayara Duque dos Santos, 

contudo, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade 

do agente.

São dos autos que no dia e hora supracitados a vítima estava na área dos 

fundos de sua residência, quando o denunciado adentrou no local e 

subtraiu o referido aparelho celular, ocasião na qual Dinialy ouviu um 

barulho e, ao verificar, deparou-se com Rafael já na área da frente de sua 

casa.

 De imediato, Dinialy indagou o denunciado acerca da sua estadia naquele 

local e se havia subtraído algum pertence, instante em que o mesmo lhe 

disse que queria apenas uma informação.

Logo, a vítima chamou seu esposo, Roberto Braz Dias, que estava no 

interior da residência, sendo que este novamente indagou Rafael se ele 

havia subtraído alguma coisa, sendo que o denunciado constantemente 

dizia que não.

Em seguida, Roberto procedeu revista pessoal no denunciado, 

oportunidade em que logrou em encontrar na cintura do mesmo uma faca.

Indagado mais uma vez quanto a possível subtração de algum objeto da 

vítima, Rafael retirou de suas vestes intimas o aludido aparelho celular, ao 

passo que rapidamente foragiu do local, instante em que Roberto saiu em 

perseguição do denunciado.

Ato contínuo, Dinialy acionou a Polícia Militar, que comparecendo ao local 

dos fatos, colheu informaçãoes a cerca do denunciado, e em diligências. 

Logrou deter Rafael.

Segundo os policiais militares, após a detenção do denunciado, este 

proferiu ameaças em desfavor da vítima e de seu esposo, dizendo que 

“quando fosse solto voltaria para acertar as contas”.

Na Delegacia de Polícia, a vítima Dinialy não manifestou o desejo de 

representar criminalmente em desfavor do denunciado, pela prática, em 

tese, ao delito de ameaça.”

Assim, o denunciado foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia, onde fora 

lavrado o auto de prisão em flagrante.(...).

2. Denúncia recebida em 24.03.2014 (fl. 53); citação ocorrida à fl. 57 e 

resposta à acusação apresentada à fl. 61.

3. No dia 21.05.2014, foi realizada a audiência para proposta da 

suspensão condicional do processo, o que foi aceito pelo réu (fl. 74). 

Contudo, o mesmo deixou de cumprir as condições naquele ato 

estabelecidas, razão pela qual este juízo revogou o benefício (fls. 90/91), 

sendo determinado o prosseguimento do feito.

4. Durante a audiência de instrução e julgamento foi ouvida a vítima Dinialy 

Duque dos Santos, cujo teor foi gravado em mídia digital anexada aos 

autos (fl. 136), bem como decretada a revelia do acusado (fl. 149).

5. As partes desistiram da inquirição das testemunhas Valdivino Ferraz 

Filho e Roberto Braz Dias (fls. 134).

6. Com relação a testemunha Vanilson Rocha de Souza, as partes 

tacitamente desistiram, tendo em vista que apresentaram seus memoriais 

finais.

7. Em alegações finais escritas (fls. 150/152), o Ministério Público postulou 

pela procedência da denúncia.

8. Já a defesa do acusado, por sua vez, pugnou pela absolvição do 

acusado com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP (fls. 155/156).

9. É o relato. Decido.

II. FUNDAMENTAÇÃO

10. Trata-se de ação penal que imputa ao acusado as sanções previstas 

no art. 155, “caput”, do Código Penal, cuja descrição típica está delimitada 

no Código Penal nos seguintes termos:

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. [...]

II.1 – DA MATERIALIDADE

11. A materialidade do delito está comprovada por meio do boletim de 

ocorrência de fls. 20/21, termo de exibição e apreensão de fl. 11, auto de 

avaliação indireta de fl. 25 e pelo depoimento testemunhal colhido durante 

a instrução processual.

II.2 – DA AUTORIA

12. Muito embora o réu tenha negado a prática do crime perante a 

autoridade policial, a autoria delitiva está demonstrada nos autos, pois 

existe um conjunto probatório suficientemente apto a demonstrar a prática 

do crime.

13. Ao ser interrogado na fase inquisitorial, o réu afirmou que estava em 

um bar próximo ao estabelecimento “Bar do Lói” tocando seu violão e, ao 

sair para pegar sua motocicleta, foi derrubado por um indivíduo, o qual lhe 

pediu dinheiro, ocasião em que o mesmo informou que não tinha, tendo 

ambos iniciado luta corporal e, em seguida, o mesmo saiu correndo do 

local, deixando o seu veículo.

14. Após, afirmou que parou em frente a uma casa, momento em que 

avistou uma mulher e pediu informações a respeito da localização do “Bar 

do Lói”, instante em que apareceu um homem de toalha, questionando o 

que ele fazia ali, tendo o mesmo pegado uma faca no interior da 

residência, anunciando que iria chamar a polícia.

15. Disse ainda, que conversou por alguns minutos com o referido homem 

e após saiu andando pela rua, sendo abordado pela viatura da polícia 

militar e, posteriormente, detido.

16. Em direção diametralmente oposta às versões apresentadas pelo 

acusado, se deram as declarações prestadas pela vítima Dinialy Mayara 

Duque dos Santos, eis que nas duas fases em que foi ouvida 

(inquisitorial/judicial), relatou que estava na parte dos fundos de sua 

residência guardando alguns objetos, instante em que escutou o barulho 

do trinco do portão, o qual estava sem cadeado e, ao deslocar-se até a 

frente do imóvel, visualizou o réu de costas segurando um violão, já na 

calçada da rua, oportunidade em que indagou ao acusado o que ele 

estava fazendo em sua residência, tendo o mesmo afirmado que estava 

perdido e queria apenas uma informação. Ato contínuo, a vítima 

questionou se o acusado havia pegado algum objeto da residência, tendo 

o mesmo negado por diversas vezes, tentando sair em seguida, sendo 

impedido pela vítima, a qual trancou o portão.

17. Em seguida, a vítima chamou por seu cônjuge Roberto Braz Dias e 

pediu para que o mesmo revistasse o réu, pois estava desconfiada de que 

o mesmo tivesse pegado algum pertence da residência, ocasião em que 

Roberto encontrou o celular da vítima no interior da cueca do acusado.

18. Logo depois, o réu empreendeu fuga do local, sendo perseguido pela 

vítima e testemunha, os quais acionaram a polícia militar, que realizou a 

sua detenção próximo ao colégio “Pindorama”.

19. Esclarece ainda, que o réu portava uma arma branca (faca) e estava 

com um violão com uma bolsa em seu interior.

20. Assim, verifica-se que a vítima presenciou o momento em que o réu 

saía do imóvel em posse do aparelho celular, bem como o momento em que 

a testemunha Roberto encontrou o referido objeto no interior da cueca do 

acusado, tendo perseguido o mesmo até a sua detenção.

21. A respeito:

 TJDFT – APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO 

EMPREGO DE ARMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA 

DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA FIRME E COESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. 

DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO 

E PERÍCIA. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que falar em 

absolvição por insuficiência de provas quando a autoria e a materialidade 

encontram-se sobejamente comprovadas, contando o acervo probatório 

com a exposição dos fatos e o reconhecimento do réu pela vítima tanto na 

delegacia como em juízo. 2. A palavra da vítima, em crimes contra o 

patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se 

de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto 

condenatório, quando corroborada pelas demais provas dos autos. 3. A 

apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis para o 

reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, 

do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros 

elementos probatórios, como é o caso dos autos. 4. Recurso desprovido. 

(Acórdão n.756743, 20130310056578APR, Relator: SILVÂNIO BARBOSA 

DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, 

Data de Julgamento: 30/01/2014, Publicado no DJE: 05/02/2014. Pág.: 161). 

Grifos nosso

22. Os policiais militares ouvidos na fase inquisitorial afirmaram que foram 

acionados pela vítima, a qual havia iniciado a perseguição do suspeito e, 

em seguida, realizaram a detenção do réu.

23. Relataram ainda, que após a detenção do suspeito, o mesmo passou a 

desferir ameaça contra a vítima Dinialy e a testemunha Roberto, dizendo 

que quando fosse solto, voltaria para acertar as contas.

24. Como se sabe, o depoimento dos policiais militares constitui elemento 

de prova de extrema importância já que complementa as demais existentes 

e, como tal, compõe todo o arcabouço probatório existente em face do 

acusado.
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25. A propósito, é a jurisprudência:

TJDFT – TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. 

PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PRIMARIEDADE. 

CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO VI, DA LAD. CAUSA DE 

DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. PENA PECUNIÁRIA. 

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

I - Os depoimentos dos policiais que, de forma clara e uníssona, 

apreendem a droga após o recebimento de denúncia anônima a respeito 

de suposta traficância, podem e devem ser apreciados com valor 

probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório. [...] 

VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.749095, 

20130110406599APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO 

BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 09/01/2014, 

Publicado no DJE: 16/01/2014. Pág.: 152). Grifos nosso

26. Desta forma, evidente que o réu adentrou na residência e subtraiu o 

aparelho celular da vítima, tendo sido visualizado somente quando já saía 

do imóvel, motivo pelo qual o delito não se consumou. Ainda, muito embora 

tenha negado perante a autoridade policial, ameaçou a vítima e a 

testemunha na presença dos policiais militares.

27. Logo, a tese exculpatória apresentada pelo acusado, qual seja, de que 

não perpetrou crime algum, é absolutamente inverossímil e desprovida de 

qualquer fundamento lógico/probatório, sobretudo porque tal afirmativa 

não o isenta da imputação narrada na exordial acusatória, uma vez que a 

defesa não juntou aos autos nenhuma prova nesse sentido.

28. Aliás, se o réu estivesse tocando violão em um bar conforme relatou 

perante a autoridade policial, teria ao menos arrolado testemunhas que 

corroborassem com tal afirmação.

29. Com efeito, consoante jurisprudência sedimentada em nossos tribunais 

pátrios, uma vez arguida escusa, inverte-se o ônus da prova para que o 

réu apresente justificativa plausível, situação que não se verifica no 

presente em que nenhuma prova foi produzida pela defesa para 

comprovar o álibi apresentado durante a instrução.

30. A propósito, é a doutrina e a jurisprudência:

(...) à Defesa incumbe provar eventual alegação de exclusão da 

antijuridicidade do fato típico (causas excludentes da criminalidade, 

excludentes da antijuridicidade, causas justificativas ou descriminantes) 

ou excludentes de culpabilidade. Se o réu invoca um álibi, o ônus da prova 

é seu. Se argúi legítima defesa, estado de necessidade etc., o ônus 

probandi é inteiramente seu... Se alegar e não provar, a decepção também 

será sua ."

 TRÁFICO DE DROGA. FLAGRANTE DELITO. ÔNUS DA PROVA. Tendo o 

agente sido preso em flagrante delito de tráfico de droga, ocorre a 

inversão do ônus da prova. Isto é, com o flagrante confirmado em juízo 

pela prova testemunhal, em princípio, a acusação comprovou a ocorrência 

do crime e a sua autoria. Qualquer alegação tendente a afastar esta 

presunção que gerou o flagrante é ônus do acusado. Passa a viger a 

máxima contida no art. 156 do Código de Processo Penal, segundo a qual 

"a prova da alegação incumbirá a quem a fizer". (...) Inexistindo esta 

prova, aliada à falta de bom senso da versão apresentada pelo acusado 

acerca do fato, a condenação se impõe. Apelação improvida. (TRF4, ACR 

2000.70.02.001652-0, Oitava Turma, Relator Manoel Lauro Volkmer de 

Castilho, DJ 12/09/2001)

31. Desta forma, se a res furtiva foi encontrada em poder do acusado e 

se ele não apresentou justificativa razoável para tanto, resta inequívoca a 

autoria delitiva atribuída na exordial acusatória.

32. Nesse sentido é a jurisprudência:

TJDFT – PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. MATERIALIDADE E 

AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA PECUNIÁRIA. 

PROPORCIONALIDADE. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. 

CONDENAÇÃO NAS CUSTAS. 1. Inviável o acolhimento de pleito 

absolutório se a sentença condenatória vem lastreada em provas cabais, 

em especial diante da prisão em flagrante do autor na posse da res furtiva 

e da prova oral colhida. 2. Justifica-se a avaliação negativa dos 

antecedentes e da personalidade do réu, em face das várias e diferentes 

condenações anteriores constantes de sua folha penal, transitadas em 

julgado. 3. A pena pecuniária deve guardar correspondência com a pena 

corporal imposta. 4. Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é 

de rigor sua condenação no pagamento das custas, cabendo ao Juízo das 

Execuções Penais conceder eventual isenção diante da situação 

financeira do condenado. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Acórdão n.756251, 20130310206129APR, Relator: JESUINO RISSATO, 

Revisor: JOSÉ GUILHERME, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 

30/01/2014, Publicado no DJE: 04/02/2014. Pág.: 260). Grifos nosso

33. Portanto, as informações prestadas pela vítima aliadas às demais 

provas produzidas nos autos, caracterizam-se como elementos 

suficientemente aptos a comprovar a autoria delitiva e, consequentemente, 

impor condenação.

II.4 – DO CRIME TENTADO (art. 14, II do CP)

34. Analisando o conjunto probatório carreado aos autos, e consoante os 

fundamentos apresentados pelo ilustre representante ministerial, 

verifica-se que as circunstâncias em que foi realizada a prisão do 

acusado caracteriza a prática do crime na sua modalidade tentada.

35. Ademais, sabe-se que o reconhecimento da tentativa nos termos do 

art. 14, II do Código Penal resulta na diminuição da pena à fração de 1 (um) 

à 2/3 do total aplicado.

 36. Assim, consoante jurisprudência sedimentada em nossos tribunais 

superiores, o quantum a ser aplicado da fração correspondente deve ser 

analisado a partir do iter criminis percorrido pelo agente, ou seja, 

apresentará variações correspondentes à maior ou menor proximidade da 

consumação do delito praticado .

37. No caso em tela, tendo em vista que o agente foi flagrado quando se 

retirava do imóvel, mas quando já havia se apoderado do bem da vítima, 

entendo que deve ser aplicado o limite mínimo da fração correspondente.

III – DISPOSITIVO

38. Por todo o exposto, afasto a qualificadora do rompimento de obstáculo 

e, por consequência, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR 

Rafael Lemes de Almeida como incurso nas sanções previstas no art. 

155, “caput”, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

IV – DOSIMETRIA DA PENA

39. 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.

40. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

 a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, 

refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura 

analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta 

Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, 

verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, 

não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos 

consumadores do delito são normais à espécie.

b) Antecedentes: não havendo informações acerca de condenação penal 

passada em julgado em desfavor do acusado, deixo de valorar 

negativamente este ponto.

c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da 

atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à 

comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida 

familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes 

criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” 

(STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra 

Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado 

em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos 

a serem considerados negativamente.

d) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o 

prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o 

sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo 

em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser 

desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e 

consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e 

deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso 

da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, 

Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do 

TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso 

dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam 

realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, 

assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo 

penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira 

etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da 

fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, 

Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, 

DJe 28/11/2011). Desta forma, há que se reconhecer que a motivação do 

crime é elementar do tipo.

f) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime 

prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, 
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com identificação de elementos concretos circundantes da conduta 

criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, 

HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 

18/08/2011, DJe 01/09/2011). Sob este enfoque, nada há de revelador nos 

autos.

g) Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da 

conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da 

lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há 

nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

h) Comportamento da vítima: dificilmente a vítima contribui para a conduta 

delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para 

amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à 

conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a 

reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta 

Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). Neste particular, não 

verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

41. Critério de fixação da pena-base: considerando que não há um 

consenso acerca do método a ser utilizado na fixação da pena-base, mas, 

diante da lógica estabelecida no sistema trifásico da legislação pátria, 

entendo que a melhor forma para realizar tal análise é a partir da divisão 

das 08 (oito) circunstâncias contidas no art. 59 do Código Penal pela 

quantidade de pena existente entre o mínimo e o máximo da pena aplicável. 

Portanto, a fórmula é a seguinte: pena máxima - pena mínima = resultado / 

8 (circunstâncias judiciais) = valor de cada circunstância.

 42. No caso, o crime praticado possui pena de 1 a 4 anos de reclusão. 

Portanto: 4 – 1 = 3 (36 meses) / 8 = 4 meses e 15 dias para cada 

circunstância negativa .

43. Tendo em vista que nenhuma circunstância judicial foi desfavorável ao 

réu e, levando-se em consideração o valor de cada circunstância 

supramencionada, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano 

de reclusão.

44. Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a serem 

consideradas.

 45. Na terceira fase, não há causa de aumento de pena aplicável a 

espécie.

46. Ainda na terceira fase, depois de reconhecida a tentativa do crime e, 

levando-se em consideração os fundamentos apresentados acerca da 

diminuição da pena a ser realizada a partir do disposto no art. 14, II do 

Código Penal, aplico a fração mínima do dispositivo, ou seja, 1/3 da pena 

cominada (04 meses), resultando numa pena final de 08 meses de 

reclusão.

47. Ademais, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal acima explicitadas, considerando as informações constantes dos 

autos acerca das condições econômicas do réu e, em atenção ao art. 49 

do Código Penal, aplico a pena de multa em 10 dias-multa, no valor unitário 

de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

IV.1 – PENA DEFINITIVA

48. Assim, fixo a pena final do réu em 08 meses de reclusão e 10 

dias-multa, as quais torno definitivas nesse patamar, diante da ausência 

de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

49. Regime de pena: diante do quantum aplicado e tratando-se de 

condenado tecnicamente primário, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do 

Código Penal, fixo o regime inicialmente aberto para o cumprimento da 

reprimenda.

50. Substituição da pena: considerando o disposto nos incisos I, II e III, e § 

2° do artigo 44 do Código Penal, entendo que os requisitos autorizadores 

da aplicação da medida socialmente adequada estão presentes, motivo 

pelo qual, após analisadas as condições econômicas do réu, substituo a 

pena privativa de liberdade por: uma multa a ser fixada pelo juízo da vara 

de execuções penais.

51. O cumprimento e fiscalização caberá ao juízo da execução penal, nos 

termos do artigo 66, inciso V, alínea “a” da Lei de Execução Penal

V – DISPOSIÇÕES GERAIS

52. Da prisão preventiva: tendo em vista que a pena de reclusão foi 

substituída por restritiva de direitos, resta inviabilizada qualquer prisão 

decorrente da presente sentença condenatória, motivo pelo qual, com 

fundamento no art. 387, § 1º c/c art. 312 ambos do CPP, concedo ao réu o 

direito de recorrer em liberdade.

53. Detração penal: da mesma forma, considerando que a pena privativa 

de liberdade foi substituída por pena restritiva de direito, deixo de 

reconhecer o disposto no art. 387, § 2º do CPP, já que sua aplicação não 

traria nenhum resultado prático na atual fase processual.

54. Indenização às vítimas: não havendo pedido expresso para a fixação 

de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração , 

deixo de aplicar o disposto no art. 387, IV do CPP.

 55. Proceda-se com as comunicações conforme dispõem os artigos 1.453 

e seguintes da CNGCGJ/MT.

56. Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas e despesas 

processuais por não haver nos autos nenhum elemento que possa 

concluir pela sua capacidade econômica favorável.

57. Transitada em julgado esta sentença condenatória, determino:

a) lance(m)-se o nome do(s) réu(s) no rol do(s) culpado(s);

b) comunique-se ao TRE/MT, para fins do art. 15, III da CR/88;

c) comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;

d) intime(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de multa;

e) expeça(m)-se guia de recolhimento definitiva, encaminhando-se ao juízo 

correspondente; e

f) por fim, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo.

58. No ato da intimação da presente sentença, deverá ser indagando ao 

acusado se deseja recorrer, o que será feito mediante termo, a teor do art. 

1.421, caput e parágrafo único, da CNGC/MT. Publique-se, registre-se e 

intimem-se. Cumpra-se.E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, Karla Janaina Ribeiro Vedoveto- Técnica Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 21 de maio de 2018.

Joelma Borges de Oliveira Pereira

Gestor(a) Judiciário(a) em substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 281559 Nr: 725-43.2002.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO PAULO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 (...) Assim, verifico que entre o recebimento da denúncia 27.03.2002 (fl. 

26) e a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional 

27.02.2004 (fl. 39) decorreram 01 ano, 11 meses e 01 dia. Já entre o fim 

da suspensão do processo 26.02.2012 até a presente data decorreram 06 

anos, 02 meses e 10 dias, totalizando 08 anos, 01 mês e 11 dias. Portanto, 

conclui-se que houve a perda da pretensão punitiva estatal, eis que 

decorrido o lapso temporal descrito no artigo supramencionado. Diante 

disso, com fundamento nos artigos 107, IV e 109, IV, ambos do Código 

Penal, declaro extinta a punibilidade do réu GERALDO PAULO DE LIMA. 

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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 656284 Nr: 5671-33.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAVITON FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS Nº 5671-33.2017.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: WAVITON FERREIRA DA SILVA

CITANDO E INTIMANDO: Waviton Ferreira da Silva, Cpf: 06203347116, Rg: 

28546962 SSP MT Filiação: Ivanildo Ferreira da Silva e Celia Ferreira da 

Silva, data de nascimento: 07/08/1982, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, convivente, servente de pedreiro, em lugar incerto e 

não sabido

FINALIDADE: Citar o denunciado acima qualificado, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, nos termos da ação penal nº5671-33.2017.811.0064, 

que o Ministério Público lhe move, bem como intimá-lo para apresentar, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa preliminar, oportunidade em 
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que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 396 e 396-A, do CPP, com a 

alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia contra o réu 

acima, qualificado como incurso no artigo 155, §4º, II C/C ART. 14, II, 

ambos do Código Penal, data do fato: 25/04/2017, tendo como vítima: 

Thiago Lopes Ribeiro da Silva, Recebida a denúncia por este r. juízo em 

11/10/2017. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karla 

Janaina Ribeiro Vedoveto- técnica Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 5 de fevereiro de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 605843 Nr: 3649-75.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEVALDO DA SILVA SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS Nº 3649-75.2012.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: NEVALDO DA SILVA SIQUEIRA

CITANDO E INTIMANDO: Nevaldo da Silva Siqueira, Cpf: 83522824172, Rg: 

1172300-9 SSP MT Filiação: Clarinda Nunes de Siqueira e Veronica da 

Silva Siqueira, data de nascimento: 15/03/1979, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, casado(a), pedreiro, em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: Citar o denunciado acima qualificado, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, nos termos da ação penal nº3649-75.2012.811.0064, 

que o Ministério Público lhe move, bem como intimá-lo para apresentar, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa preliminar, oportunidade em 

que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 396 e 396-A, do CPP, com a 

alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia contra o réu 

acima, qualificado como incurso no artigo 180, caput e 311 c/c art. 69 

todos do Código Penal, data do fato: 27/02/2012, tendo como vítima: 

Robson Luis Pinheiro, Recebida a denúncia por este r. juízo em 

03/03/2017. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karla 

Janaina Ribeiro Vedoveto- técnica Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 2 de fevereiro de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 654847 Nr: 4342-83.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI FERREIRA MILBRADT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS Nº 4342-83.2017.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: CLAUDINEI FERREIRA MILBRADT

INTIMANDO: Claudinei Ferreira Milbradt Filiação: Ivo Arnoldo Milbradt e 

Altamira Ferreira Milbradt, data de nascimento: 26/10/1984, brasileiro(a), 

natural de Poxoréu-MT, solteiro(a), desempregado, em lugar incerto e não 

sabido

FINALIDADE: Citar o denunciado acima qualificado, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, nos termos da ação penal nº4342-83.2017.811.0064, 

que o Ministério Público lhe move, bem como intimá-lo para apresentar, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa preliminar, oportunidade em 

que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 396 e 396-A, do CPP, com a 

alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra o 

réu acima, qualificado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, 

data do fato: 11/03/2017, tendo como vítima: Lojas Havan, Recebida a 

denúncia por este r. juízo em 11/05/2017 E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Karla Janaina Ribeiro Vedoveto- técnica 

Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 2 de fevereiro de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 653221 Nr: 2804-67.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRENNO BARBOSA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS Nº 2804-67.2017.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: BRENNO BARBOSA DE SOUSA

INTIMANDO: Brenno Barbosa de Sousa Filiação: José Ivanildo dos Reis e 

Maria Conceição Oliveira Sousa, data de nascimento: 03/05/1996, 

brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, solteiro(a), pintor.

FINALIDADE: Citar o denunciado acima qualificado, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, nos termos da ação penal nº2804-67.2017.811.0064, 

que o Ministério Público lhe move, bem como intimá-lo para apresentar, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa preliminar, oportunidade em 

que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 396 e 396-A, do CPP, com a 

alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra o 

réu acima, qualificado como incurso no artigo . 155, §1º, §4º, I E IV C/C 

ART. 14, II, ambos do Código Penal, data do fato:01/02/2017, tendo como 

vítima: Hitálo Fernando Braga, Recebida a denúncia por este r. juízo em 

27/06/2017. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karla 

Janaina Ribeiro Vedoveto- técnica Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 2 de fevereiro de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)
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sabido

FINALIDADE: Intimação do réu acima mencionado da r. sentença que 

segue transcrita.

I. RELATÓRIO

1. O Ministério Público de Mato Grosso ajuizou ação penal em face de 

Anderson de Lima Pereira, qualificado nos autos, imputando-lhe as 

sanções previstas no art. 157, caput, do Código Penal, pela prática do fato 

delituoso narrado nos seguintes termos:

“Constam dos autos do Inquérito Policial que no dia 22/10/2013, por volta 

das 21h00min., no Espetinho Boi Ralado, localizado na Rua José Barriga, 

Bairro Jardim Gramado, nesta cidade, o denunciado Anderson de Lima 

Pereira, mediante grave ameaça, subtraiu para si 01 veículo VW/Polo, 

placa KAG-8581, cor branca, avaliado em R$ 27.000,00, além de 01 

carteira contendo documentos pessoais, 01 talonário de cheques com 20 

folhas, 02 cartões de crédito do Banco do Brasil, o Certificado de Registro 

do Veículo, além de 01 bolsa portando a quantia de R$ 270,00, 

pertencentes à vítima Gilberto Alves de Oliveira.

São dos autos que no dia e hora supracitados a vítima estava no 

‘Espetinho Boi Ralado’, juntamente com o dono do citado estabelecimento, 

a esposa deste e um cliente, quando visualizou Anderson conduzindo uma 

bicicleta de cor rosa, sendo que este, em dado momento, aproximou-se do 

carro da vítima, VW/Polo, placa KAG-8581, cor branca, e puxou várias 

vezes as maçanetas, checando se o veículo estava aberto. Em 

continuidade, Gilberto acionou o alarme do dito carro e indagou a 

Anderson: ‘O que que você tá querendo?’, momento em que o denunciado 

cruzou a rua e se dirigiu à vítima, colocando a mão sobre a cintura, 

simulando estar armado, ordenando-lhe: ‘Passa a chave do carro’.

Consta que, apesar de não ter visualizado arma, a vítima pode constatar 

que havia um volume sob a camiseta de Anderson, instante em que lhe 

entregou a chave do aludido veículo. Logo, o denunciado adentrou no 

VW/Polo, e após 03 minutos foragiu do local, subtraindo, ainda, os 

mencionados pertences de Gilberto, que estavam no interior do referido 

carro, ao passo que a vítima, com o apoio do mencionado cliente, saíram 

em perseguição do autor do roubo, porém, o perderam de vista ao chegar 

no Jardim Buriti.

Após, a vítima saiu novamente em busca de seu veículo, desta vez, 

acompanhado do policial militar Elias, sendo que por volta das 23h, 

Gilberto, já próximo de sua residência, na Rua Rui Barbosa, visualizou seu 

carro sobre uma calçada, numa esquina, perto do ‘Espaço Videira’. De 

imediato, o PM Elias abordou o denunciado, bem como Leonardo Michão de 

Souza, que estava na residência cuja calçada estava o aludido carro.

Indagado, o denunciado imputou à prática do crime de roubo à Valdinei 

Aparecido Bonifico, no entanto, a vítima o reconheceu como o perpetrador 

do crime, pois suas características físicas foram bem observadas por ela, 

sendo ele moreno claro, de 170m, com cabelos ondulados, olhos 

castanhos, o qual não usava boné no momento do crime.

Acionada, a Polícia Militar foi até o local, onde em checagem no veículo da 

vítima e no que estava com Leonardo, verificou-se que a motocicleta 

encontrada com este último pertence a uma das vítimas que foram 

queimadas no Campo Limpo, próximo ao Anel Viário.

Por conseguinte, a Guarnição do SD Jaimar e Landerlan se deslocou até a 

residência de Valdinei, quando este informou aos milicianos que momentos 

antes, o denunciado esteve em sua casa, e lhe disse que havia cometido 

o roubo do aludido veículo, e o convidou para dar uma volta, porém, 

Valdinei recusou.

Assim, Anderson, Valdinei e Leonardo foram encaminhados à 1ª 

Delegacia de Polícia, onde segundo a vítima Gilberto ouviu o denunciado 

confessar aos policiais militares que havia pratico o supracitado roubo.

Extrai-se, outrossim, que na residência onde Anderson e Leonardo foram 

abordados, foram localizados pela PM somente os seguintes objetos: 01 

camisa de time de futebol, 01 crachá e 01 adaptador para carregador 

veicular de celular, sendo que os demais objetos relacionados acima, que 

estavam no interior do veículo VW/Polo, não foram recuperados.

Diante disso, fora efetuado a prisão em flagrante delito do denunciado 

Anderson. [...]”. (sic)

2. Denúncia recebida em 24.01.2014 (fl. 65); citação realizada às fls. 

82/83, e resposta à acusação apresentada às fl. 85.

3. Durante a audiência de instrução e julgamento foi realizado o 

interrogatório do acusado, cujo teor foi gravado em mídia digital anexada 

aos autos.

 4. As partes desistiram da oitiva das testemunhas.

5. Nos memoriais orais, o Ministério Público postulou pela procedência da 

denúncia.

6. A defesa, por sua vez, pugnou pela instauração de incidente de 

sanidade mental visando aferir a capacidade do acusado, 

subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão, 

com a aplicação da pena no mínimo legal e a fixação da pena em regime 

diverso do fechado.

 7. Foi instaurado incidente de sanidade mental do acusado, o qual foi 

autuado em autos apartados (cód. 637741 – em apenso). Realizada 

perícia médica foi constatada a higidez mental do réu, que é plenamente 

capaz (fl. 60).

8. Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

9. É o relatório. Decido.

II. FUNDAMENTAÇÃO

II.1. DO CRIME DE ROUBO

 10. O crime previsto no artigo 157, caput, do CP, está delimitado nos 

seguintes termos:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante 

grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer 

meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

II.1.1 – DA MATERIALIDADE

11. A materialidade do delito está comprovada por meio do boletim de 

ocorrência de fls. 29/30 e 33/35, termo de exibição e apreensão de fl. 11; 

auto de entrega de fl. 17; auto de avaliação indireta de fl. 52 e pelos 

depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

II.1.2 – DA AUTORIA

12. A autoria está demonstrada nos autos, pois ao ser interrogado em 

juízo, o réu confessou a prática delitiva.

 13. Nesse sentido, é a jurisprudência:

TJDFT – APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA 

DELEGACIA - CONFISSÃO DO RÉU E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM 

JUÍZO - CONDENAÇÃO -PERSONALIDADE DESVIRTUADA - TRANSAÇÃO 

PENAL - REGISTROS POSTERIORES AO FATO. I. MANTÉM-SE A 

CONDENAÇÃO QUANDO A DECLARAÇÃO DA VÍTIMA, AINDA QUE NA 

FASE INQUISITORIAL, É CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS 

POLICIAIS E PELA CONFISSÃO DO RÉU. II. EM CRIMES CONTRA O 

PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA MERECE ESPECIAL CREDIBILIDADE. 

III. OS REGISTROS DE TRANSAÇÕES PENAIS REGIDAS PELA LEI 9.099/95 

NÃO AUTORIZAM A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS 

JUDICIAIS. IV. NÃO HÁ COMO DESVALORAR A PERSONALIDADE POR 

FATOS POSTERIORES AO QUE ESTÁ SENDO JULGADO. PELA LÓGICA, 

SE O CRIME EM JULGAMENTO ESTIVESSE SENTENCIADO ANTES DO 

COMETIMENTO DOS OUTROS DELITOS, A PENA NÃO TERIA SIDO INCR 

EMENTADA. V. AS CONSEQÜÊNCIAS DO CRIME AUTORIZAM O AUMENTO 

DA PENA-BASE, POIS, ALÉM DE PERDER OS BENS E OS DOCUMENTOS, A 

VÍTIMA AINDA SOFREU ESCORIAÇÕES, EMBORA LEVES. VI. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-DF -  APR: 25764820018070005 DF 

0002576-48.2001.807.0005, Relator: SANDRA DE SANTIS, Data de 

Julgamento: 18/12/2008, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 

03/02/2009, DJ-e Pág. 105).

14. A vítima Gilberto, ao ser ouvida em fase inquisitorial, reconheceu o réu 

como sendo a pessoa que, simulando portar arma de fogo, executou o 

crime descrito na denúncia, esclarecendo todo o iter criminis percorrido 

naquela ocasião.

15. Esclarece que após o roubo, ao retornar para sua residência, 

percebeu seu veículo estacionado em frente a uma residência, motivo pelo 

qual acionou a polícia, que compareceu no local e realizou a prisão do réu.

16. Nessa linha de raciocínio é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

TJDFT – APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO 

EMPREGO DE ARMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA 

DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA FIRME E COESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. 

DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO 

E PERÍCIA. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que falar em 

absolvição por insuficiência de provas quando a autoria e a materialidade 

encontram-se sobejamente comprovadas, contando o acervo probatório 

com a exposição dos fatos e o reconhecimento do réu pela vítima tanto na 

delegacia como em juízo. 2. A palavra da vítima, em crimes contra o 

patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se 

de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto 

condenatório, quando corroborada pelas demais provas dos autos. 3. A 

apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis para o 
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reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, 

do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros 

elementos probatórios, como é o caso dos autos. 4. Recurso desprovido. 

(Acórdão n.756743, 20130310056578APR, Relator: SILVÂNIO BARBOSA 

DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, 

Data de Julgamento: 30/01/2014, Publicado no DJE: 05/02/2014. Pág.: 161). 

Grifos nosso

17. Os policiais militares ouvidos durante a fase policial afirmaram que 

cientes do crime e da localização de seu possível autor, saíram em pronta 

diligência, realizando a abordagem do réu, que foi reconhecido pela vítima 

como autor do crime, motivo pelo qual foi realizada sua prisão em 

flagrante.

18. Como se sabe, o depoimento dos policiais militares que atenderam a 

ocorrência constitui elemento de prova de extrema importância já que 

complementa as demais existentes e, como tal, compõe todo o arcabouço 

probatório existente em face do acusado.

19. A propósito, é a jurisprudência:

TJDFT – TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. 

PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PRIMARIEDADE. 

CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO VI, DA LAD. CAUSA DE 

DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. PENA PECUNIÁRIA. 

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

I - Os depoimentos dos policiais que, de forma clara e uníssona, 

apreendem a droga após o recebimento de denúncia anônima a respeito 

de suposta traficância, podem e devem ser apreciados com valor 

probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório. [...] 

VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.749095, 

20130110406599APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO 

BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 09/01/2014, 

Publicado no DJE: 16/01/2014. Pág.: 152).

 20. Ressalte-se ainda, que a res furtivae foi encontrada na posse do 

acusado logo após a ocorrência do crime comprovando, portanto, que o 

réu foi o responsável pelo crime em questão.

21. Nesse sentido é a jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA 

COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA PECUNIÁRIA. 

PROPORCIONALIDADE. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. 

CONDENAÇÃO NAS CUSTAS. 1. Inviável o acolhimento de pleito 

absolutório se a sentença condenatória vem lastreada em provas cabais, 

em especial diante da prisão em flagrante do autor na posse da res furtiva 

e da prova oral colhida. 2. Justifica-se a avaliação negativa dos 

antecedentes e da personalidade do réu, em face das várias e diferentes 

condenações anteriores constantes de sua folha penal, transitadas em 

julgado. 3. A pena pecuniária deve guardar correspondência com a pena 

corporal imposta. 4. Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é 

de rigor sua condenação no pagamento das custas, cabendo ao Juízo das 

Execuções Penais conceder eventual isenção diante da situação 

financeira do condenado. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Acórdão n.756251, 20130310206129APR, Relator: JESUINO RISSATO, 

Revisor: JOSÉ GUILHERME, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 

30/01/2014, Publicado no DJE: 04/02/2014. Pág.: 260)

22. Portanto, a confissão do acusado aliada o reconhecimento da vítima, 

aos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão do réu, a 

localização da res furtiva na posse do réu e os demais elementos 

constantes dos autos, constitui elemento probatório suficientemente apto a 

evidenciar a autoria delitiva e, consequentemente, impor condenação.

23. Por fim, ainda que não tenha sido encontrada qualquer arma na posse 

do réu, a simples simulação da utilização de tal artefato é suficiente para 

impor temor às vítimas e, como tal, preencher a elementar típica do crime 

de roubo.

24. Nesse particular, é a jurisprudência pátria:

TJDFT – APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. SIMULAÇÃO DE EMPREGO DE 

ARMA. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIAL 

VALOR DA PALAVRA DA VÍTIMA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 

231/STJ. Do relato da vítima, verifica-se que houve clara ameaça na 

conduta do réu que, ao simular portar uma arma por debaixo da jaqueta, 

ordenou a entrega do celular e do dinheiro que ela portava. Tal fato é 

suficiente para caracterizar a elementar do crime de roubo e inviabliza a 

desclassificação da conduta para o crime de furto. Não é possível a 

redução da pena, em razão da atenuante da confissão espontânea, 

quando a pena-base for fixada no patamar mínimo legal, em atenção à 

Súmula 231 do STJ. Não se reduz a pena pecuniária quando fixada em 

proporcionalidade aos critérios utilizados para a fixação da pena corporal 

e em observância à situação econômica do réu. Recurso conhecido e não 

provido. (Acórdão n.741830, 20131310009147APR, Relator: SOUZA E 

AVILA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 2ª Turma Criminal, Data 

de Julgamento: 05/12/2013, Publicado no DJE: 09/12/2013. Pág.: 157)

25. No mesmo sentido, decidiu o tribunal gaúcho:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO SIMPLES. 

SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA 

INSIGNIFICÂNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. Autoria e 

materialidade devidamente comprovadas, tendo o réu confessado a 

prática delitiva, consistente em assalto à coletivo, ameaçando as vítimas 

com a simulação de trazer arma de fogo junto à cintura. Tratando-se de 

conduta cometida com grande ameaça através da simulação do emprego 

de arma de fogo descabe o reconhecimento do princípio da insignificância, 

ainda que de pequeno valor a res furtiva (R$ 57,50). Dosimetria da pena 

mantida, pois a basilar restou fixada no patamar de 04 anos e foi reduzida 

em ½ pela tentativa, restando definitiva em 02 anos de reclusão, em 

regime inicial aberto, com "sursis" por dois anos, sob condições e multa, 

em patamar mínimo de 10 dias-multa, à razão unitária mínima. Descabida a 

redução da basilar aquém do mínimo, pelo impedimento da Súmula nº 231 

do STJ e igualmente descabido o afastamento da pena de multa, pois se 

trata de sanção cumulativa prevista para o tipo penal. APELO DEFENSIVO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Crime Nº 70055879035, Sexta Câmara 

Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório, 

Julgado em 30/01/2014)

26. Desta forma, se a dinâmica dos fatos revela que houve a simulação da 

utilização da arma de fogo durante a execução do delito, resta inequívoco 

o preenchimento da elementar típica da grave ameaça, pois tal 

comportamento é suficiente para impor temor à vítima e, 

consequentemente, caracterizar o delito em questão.

III – DISPOSITIVO

27. Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR 

Anderson de Lima Pereira como incursos nas sanções previstas no art. 

157, caput, do Código Penal.

III.1 – DOSIMETRIA DA PENA

 28. 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.

29. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

 a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, 

refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura 

analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta 

Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, 

verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, 

não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos 

consumadores do delito são normais à espécie.

b) Antecedentes: considerando que a condenação penal existente será 

utilizada para fins de reincidência, deixo de valorar negativamente neste 

ponto.

c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da 

atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à 

comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida 

familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes 

criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” 

(STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra 

Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado 

em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos 

a serem valorados negativamente.

d) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o 

prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o 

sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo 

em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser 

desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e 

consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e 

deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso 

da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, 

Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do 

TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso 

dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam 

realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, 

assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo 
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penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira 

etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da 

fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, 

Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, 

DJe 28/11/2011). Nesse cenário, tratando-se de crime patrimonial, há que 

reconhecer que a motivação é elementar do tipo.

f) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime 

prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, 

com identificação de elementos concretos circundantes da conduta 

criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, 

HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 

18/08/2011, DJe 01/09/2011). Sob este enfoque, nada há de revelador.

g) Conseqüências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da 

conduta, as conseqüências do crime exigem análise da gravidade da 

lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há 

nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

h) Comportamento da vítima: dificilmente a vítima contribui para a conduta 

delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para 

amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à 

conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a 

reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta 

Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). Neste particular, não 

verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

30. Critério de fixação da pena-base: no caso apresentado, tendo em vista 

que nenhuma circunstância judicial foi valorada negativamente, fixo a 

pena-base no mínimo legal, ou seja, 04 anos de reclusão.

31. Na segunda fase, verifica-se que o réu confessou a prática delitiva na 

ocasião do seu interrogatório judicial. Ademais, constata-se por meio das 

consultas realizadas no sítio eletrônico do TJ/MT, que ele possui 

condenação criminal proferida na ação penal n. 306-58.2012.811.0036, 

execução cód. 632925, da 4ª vara criminal da comarca, comprovando, 

portanto, a reincidência delitiva .

 32. Desta feita, seguindo entendimento jurisprudencial firmado pelo 

Superior Tribunal de Justiça, entendo pela possibilidade da compensação 

entre as duas circunstâncias (uma agravante e uma atenuante), vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO 

DE DROGAS. ART. 67 DO CP. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA 

CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. 

POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO A QUO EM CONSONÂNCIA COM A 

JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. SÚMULA 83/STJ. 1. O Superior 

Tribunal de Justiça, em especial a Sexta Turma, entende, na fixação da 

dosimetria da pena, ser possível, no concurso de circunstâncias 

agravantes e atenuantes, a compensação da agravante da reincidência 

com a atenuante da confissão espontânea (art. 67 do CP). 2. Incidência da 

Súmula 83/STJ. 3. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto 

as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o 

entendimento assentado na decisão agravada. 4. Agravo regimental 

improvido. (AgRg no REsp 1332129/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS 

JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2012, DJe 05/09/2012).

33. Assim, ante a compensação da agravante da reincidência com a 

atenuante da confissão espontânea, permanece a pena-base fixada em 

04 anos reclusão.

34. Na terceira fase, não verifico a presença de nenhuma causa de 

diminuição e aumento de pena aplicável a espécie.

 35. Ademais, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal acima explicitadas e, considerando as informações constantes dos 

autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa 

em 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

vigente na época dos fatos.

III.2 – PENA DEFINITIVA

36. Assim, fixo a pena final em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, as 

quais torno definitivas nesse patamar, diante da ausência de qualquer 

outra causa de aumento ou diminuição da pena.

37. Regime de pena: mesmo diante do quantum de pena aplicada, mas 

tratando-se de condenado reincidente, com fundamento no art. 33, § 2º, 

“b”, § 3º, do Código Penal, fixo o regime inicialmente semiaberto para o 

cumprimento da reprimenda.

38. Substituição da pena: incabível a substituição em razão do quantum 

aplicado e da natureza do delito.

IV – DISPOSIÇÕES GERAIS

 39. Da prisão preventiva: no que se refere ao disposto no art. 387, § 1º 

do CPP, tendo em vista que o acusado encontra-se solto, em caso de 

recurso, concedo o direito de recorrer em liberdade.

40. Detração penal: tendo em vista que o acusado foi solto no presente 

processo, deixo de reconhecer o disposto no art. 387, § 2º do CPP, já que 

sua aplicação não traria nenhum resultado prático na atual fase 

processual.

41. Indenização às vítimas: não havendo pedido expresso para a fixação 

de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração , 

deixo de aplicar o disposto no art. 387, IV do CPP.

42. Proceda-se com as comunicações conforme dispõem os itens 7.16.1 e 

seguintes da CNGCGJ/MT.

43. Deixo de condená-lo ao pagamento de custas e despesas 

processuais por não haver nos autos nenhum elemento que possa 

concluir pela sua capacidade econômica favorável.

44. Transitada em julgado esta sentença condenatória, determino:

a) lance(m)-se o nome do(s) réu(s) no rol do(s) culpado(s);

b) comunique-se ao TRE/MT, para fins do art. 15, III da CR/88;

c) comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;

d) intime(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de multa;

e) expeça(m)-se guia de recolhimento definitiva, encaminhando-se ao juízo 

correspondente; e

f) por fim, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo.

45. No ato da intimação da presente sentença, deverá ser indagando ao 

acusado se deseja recorrer, o que será feito mediante termo, a teor dos 

itens 7.14.2 e 7.14.2.1 da CNGCGJ/MT. Publique-se, registre-se e 

intimem-se. Cumpra-se. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, Karla Janaina Ribeiro Vedoveto- Técnica Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 2 de fevereiro de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 629588 Nr: 1986-86.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha José Roberto Costa 

Pereira, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da ausência da vítima, restou prejudicada a presente solenidade, 

sendo assim designo audiência de continuação para o dia 16 de julho de 

2018, ás 13h20min.

Expeça-se mandado de condução coercitiva para a vítima Aldemir Alves 

da Silva.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 632658 Nr: 4445-61.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO ALVES CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDRÉIA BATISTA - 

OAB:18.808-MT, PATRÍCIA RODRIGUES SOARES - OAB:OAB/MT 

23.146/O

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DOUTORA CARLA ANDRÉIA BATISTA - 

OAB:18.808-MT, para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste a respeito 

do réu Danilo Alves Castro, sob pena de revelia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 609443 Nr: 7335-75.2012.811.0064

 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): GEOVANI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Orivaldo Dias de Souza - 

OAB:7790

 Isto posto, com arrimo nos fundamentos acima expostos, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação penal, por isso ABSOLVO o réu Geovani de 

Oliveira, brasileiro, convivente, nascido em 07/03/1985, natural de 

Rondonópolis/MT, portador do RG 1554800-7 SSP/MT e CPF 

015.287.191-82, filho de Jair Brezezwoski e de Nair de Oliveira, residente 

na Avenida das Andorinhas, nº 1757, Bairro Parque Unversitário, nesta 

cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, dos fatos imputados pelo 

Ministério Público na denúncia de fls. 06/08, com fulcro no que dispõe o 

artigo 386, VII, do CPP, uma vez que não restara devidamente provada a 

autoria dos respectivos delitos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 675606 Nr: 7505-37.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDEL LUIZ SILVA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HIGHOR DJAMILER MENDES 

SANTOS - OAB:14.525-MT

 Autos nº 7505-37.2018.811.0064 – Cód. 675606

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado WENDEL 

LUIZ SILVA BORGES como incurso no artigo nela mencionado, vez que ela 

preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 652522 Nr: 2102-24.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LEANDRO SILVA, ROSIMEIRE SIQUEIRA 

DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ÁTILA LOPES SANTOS 

- OAB:21614/O, EDMAR GOMES DE VASCONCELOS - OAB:13612, 

WELSON GAIVA MARINO - OAB:14.033/MT

 Intimação dos advogados da acusada Rosimeire Siqueira de Almeida, Dr. 

Welson Gaiva Marino - OAB/MT nº 14.033 e Dr. Edmar Gomes de 

Vasconcelos - OAB/MT nº 13.612, para apresentarem, no prazo legal, 

RAZÕES RECURSAIS, tendo em vista a acusada no ato de sua intimação 

haver manifestado o desejo em recorrer da r. sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 613955 Nr: 4567-45.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Edson Alves Feitosa 

e vítima Laenne Sales Ribeiro, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

Diante da inquirição da testemunha, e vitima, bem como o do interrogatório 

do réu, declaro encerrada a instrução processual.

Mantenham-se os autos conclusos para prolação de sentença.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 627435 Nr: 358-62.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO HENRIQUE GASPAR DA SILVA, CAIO 

FELIPE LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

MARCO ANTÔNIO CHAGAS RIBEIRO - OAB:7026-MT

 Homologo a desistência de inquirição da vítima Marcos Vinicius Caja 

Especiato, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

 Defiro o requerimento ministerial, determino a expedição de carta 

precatória para a Comarca de Jaciara a fim de inquirir a testemunha Odair 

José Lopes da Silva.

Diante da não intimação das testemunhas de defesa, e do réu Juliano 

Henrique Gaspar da Silva, restou prejudicada a presente solenidade, 

sendo assim designo audiência de continuação para o dia 10 (dez) de 

setembro de 2018, ás 17h40min.

Intime-se a vítima Carolina Cardoso no endereço indicado pelo ministério 

público.

Intime-se o réu Juliano Henrique Gaspar da Silva

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 643916 Nr: 5062-84.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEIR PEREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Diante do teor da certidão de fl. 112, redesigno este ato para o dia 29 de 

agosto de 2018 às 17h00min.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 621189 Nr: 4325-52.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE PASSOS NALINI, RANGEL 

DE MORAES CARLET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Silveira Guimares 

Junior - OAB:15694 MT, Thelma Aparecida Garcia Guimaães - OAB: 

3.402

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Wilson José dos 

Santos, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Defiro o requerimento da advogada de defesa Dra. Thelma Aparecida 

Garcia Guimarães (OAB/MT 3.402-B), determino a expedição de carta 

precatória para a Comarca de Lucas do Rio Verde, no ednereço 

supramencionado, a fim de interrogar o réu Rangel de Moraes Carlet.

Diante ausência de testemunhas, restou prejudicada a presente 

solenidade, sendo assim designo audiência de continuação para o dia 13 

(treze) de agosto de 2018, ás 16h50min.

Requisite-se novamente o policial militar Valdeci Mendes de Souza.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 623168 Nr: 6080-14.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO PEREIRA GOMES, EDUARDO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, LUCIMAR BATISTELLA - OAB:9279-MT

 Defiro o requerimento do advogado Dr. Getúlio Baldoino da Silva Terra 

Junior (OAB/MT 1593), neste ato representando Eduardo Nascimento, 

concedo o prazo de 10 (dez) dias para carrear aos autos o instrumento 

de procuração.

Homologo a desistência de inquirição das testemunhas Marcos Rodrigues 

de Araújo, Luciana Josefa da Silva, e Vonildo Vieira da Silva, para que 

surtam seus efeitos legais e jurídicos.

 Expeça-se carta precatória para a Comarca de Santa Catarina-SC, a fim 

de interrogar o réu com prazo de 20 (vinte) dias de cumprimento, 

destacando que se trata de processo incluso em meta do CNJ, com a 

devolução intimem-se as partes para apresentação das alegações finais.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 643916 Nr: 5062-84.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEIR PEREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Autos nº 5062-84-2016.811.0064 – Cód. 643916

Vistos.

Considerando que a audiência designada anteriormente não foi realizada 

em virtude da redistribuição de processos e alteração de competência das 

varas criminais, designo nova data para a realização da audiência de 

instrução e julgamento do presente processo para o dia 09.07.2018, às 

17h20min.

Por fim, sem prejuízo de manifestação ou não da defesa do acusado Edeir 

Pereira Dias, intime-se o mesmo para declinar, no prazo de 10 (dez) dias, 

novo endereço para oitiva da testemunha por si arrolada, qual seja: Paulo 

Sérgio Cardoso. Posto que, conforme certidão de fl. 104, a testemunha 

não foi localizada face à insuficiência de número, bem como em contato 

com diversos moradores da região, estes informaram desconhecer a 

pessoa de Paulo.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 672616 Nr: 4858-69.2018.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO BARBOSA CARVALHO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 Vistos.

Tendo em vista que não persiste mais o motivo que ensejou a expedição 

do Mandado de Prisão em desfavor do recuperando, qual seja, a não 

localização do apenado no endereço do feito, uma vez que o causídico 

informou às fls. 60/62 o atual endereço do recuperando, data venia ao 

MM. Juiz que determinou a expedição do mandado de prisão de fl. 46, 

REVOGO a decisão de fl. 44-verso/45-verso.

Expeça-se o ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO de saída para cumprimento da 

pena, se por outro motivo não estiver preso.

Ademais, deixo de designar data para realização de audiência admonitória 

por estar cumulando a Terceira e Quarta Varas Criminais desta Comarca, 

ficando a pauta de audiências a critério da MMª Juíza titular deste Juízo.

Intime-se o recuperando a comparecer no cartório da 4ª Vara Criminal 

desta Comarca em 05 (cinco) dias úteis, portanto documento com foto e 

comprovante de endereço atualizado.

Expeça-se o necessário.

 Ciência ao Ministério Público.

 Intime-se a defesa. Cumpra-se.

Rondonópolis-MT, em 09 de julho de 2018.

João Francisco Campos de Almeida

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 631838 Nr: 3867-98.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WADSON SALES LEONEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Válido como atestado de pena a cumprir, nos termos do art. 41, XVI, da Lei 

7.210/84 e Resolução nº. 113/CNJ - Data de emissão: 29/06/2018

Dados Gerais

Execução Número: 3867-98.2015.811.0064

Nome Reeducando: Wadson Sales Leonel

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 1a 0m 0d 11/03/2015 20/07/2015 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

 23a 4m 0d 25/02/2015 06/04/2015 1/1 - Hediondo Reincidente 3/5 - 

Hediondo Reincidente

 7a 6m 2d 27/06/2014 27/06/2014 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

 8a 7m 10d 29/01/2015 05/06/2015 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

 21a 1m 0d 09/01/2015 29/05/2015 2/3 - Hediondo 2/5 - Hediondo Primário

Quantidade total de Dias Multa: 436

Data Inicial Data Final

Interrupções

Quant. Dias Observações

16/12/2014 05/06/2015 170 dias fl. 163

Total de dias interrompidos: 170

Data de Prisão Definitiva: 27/06/2014

Total da Pena: 61a 6m 12d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 05/06/2015

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 21/07/2040

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

05/06/2015 + 25a 1m 17d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(05/06/2015 - 27/06/2014) - 0a 5m 20d

(0a 11m 9d) - 0a 5m 20d = 0a 5m 19d

Data base para Livramento Condicional 29/05/2015

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 22/12/2058

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

29/05/2015 + 43a 1m 4d + 0a 5m 20d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Restante a partir da data Atual 57a 11m 29d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

27/06/2014 + 61a 6m 12d + 0a 5m 20d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Cumprida até data Atual 3a 6m 12d

Data do Término da Pena: 28/06/2076

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 620792 Nr: 3932-30.2014.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLINE SANTANA 
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MOSCON - OAB:89093 OAB/RS, RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE 

ALMEIDA - OAB:18562

 Vistos.

Ante a manifestação ministerial de fl. 606, aliado ao fato que o 

recuperando atingiu o lapso temporal para progressão de regime (cálculo 

de pena de fl. 597), bem como o atestado de conduta carcerário não 

constar nenhuma informação que desabone a conduta do apenado (fl. 

605), designo o dia 11/07/2018, às 14h00min, para verificar a possibilidade 

de concessão do benefício de progressão de regime em favor do 

recuperando, bem como realização de audiência admonitória, para fixação 

das condições a serem cumpridas e inclusão no programa de monitoração 

eletrônica.

Requisite-se o recuperando junto à diretoria da unidade prisional, 

solicitando que sejam realizadas, antecipadamente, as consultas e 

pesquisas quanto à eventuais restrições, visando a colocação do mesmo 

no regime semiaberto logo após a realização do ato designado.

Oficie-se o responsável pela Unidade de Monitoração, solicitando que 

providencie a instalação da tornozeleira eletrônica no recuperando, antes 

da audiência, ainda naquela unidade.

Ciência ao Ministério Público. Intime-se a defesa.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

Rondonópolis-MT, em 09 de julho de 2018.

João Francisco Campos de Almeida

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 632367 Nr: 4250-76.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO BARBOSA SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:16582

 Vistos.

Ante a manifestação ministerial de fl. 155, aliado ao fato que o 

recuperando atingiu o lapso temporal para progressão de regime (cálculo 

de pena de fl. 148), bem como o atestado de conduta carcerário 

classificado o comportamento como BOM e BOA disciplina, conforme 

atestado de conduta carcerário de fl. 152, designo o dia 11/07/2018, às 

14h00min, para verificar a possibilidade de concessão do benefício de 

progressão de regime em favor do recuperando, bem como realização de 

audiência admonitória, para fixação das condições a serem cumpridas e 

inclusão no programa de monitoração eletrônica.

Requisite-se o recuperando junto à diretoria da unidade prisional, 

solicitando que sejam realizadas, antecipadamente, as consultas e 

pesquisas quanto à eventuais restrições, visando a colocação do mesmo 

no regime semiaberto logo após a realização do ato designado.

Oficie-se o responsável pela Unidade de Monitoração, solicitando que 

providencie a instalação da tornozeleira eletrônica no recuperando, antes 

da audiência, ainda naquela unidade.

Ciência ao Ministério Público. Intime-se a defesa.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

Rondonópolis-MT, em 09 de julho de 2018.

João Francisco Campos de Almeida

Juiz de Direito em Substituição Legal

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 608531 Nr: 6404-72.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT

 Intimação do advogado do reu, Dr.Adeir Alexsander Froder - 

OAB/MT9699, da designação da audiencia para o dia 03/09/2018 as 13:30 

horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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

 Intimação do advogado Leonardo Paiva Borrotta - OAB/MT 23.181 - para 

devolução dos autos em 24 (vinte e quatro) horas.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 627836 Nr: 686-89.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO FIGUEIREDO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Átila Rodrigues Japiassú 

dos santos - OAB:, Jônatas Rodrigues Japiassú dos Santos - 

OAB:, Oneide Rodrigues Japiassú dos Santos - OAB:

 Código: 627836

Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em face de ALESSANDRO FIGUEREDO GOMES, 

qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do crime descrito no Artigo 

147 do Código Penal, em observância ao disposto na Lei 11.340/2006.

 Narra a denúncia que, no dia em 1º/01/2015, por volta das 23h50min, na 

residência comum, localizada na Rua Alberto Saad, nº 1.190, Bairro Jardim 

Liberdade, em Rondonópolis/MT, o acusado com consciência e vontade, 

por palavras, ameaçou de morte a companheira Ana Rosa do Rego, 

conforme BOPM 2015.514 de fls. 3/5 e declarações vitimárias de fls. 09.

Dispõe a denúncia que, o denunciado e vítima conviviam há seis anos e, 

há aproximadamente, três meses antes do fato, o denunciado já havia sido 

preso em flagrante delito por agressão física contra a vítima.

 Consta que, no dia dos fatos, o denunciado e a vítima estavam na casa 

de amigos. Após ficar embriagado, o denunciado decidiu ir embora, sendo 

que a vítima não o acompanhou e permaneceu no local. Depois de 

ausentar-se, o denunciado telefonou para a vítima e a ameaçou, dizendo 

que iria matá-la e que quebraria os móveis da casa.

 Narra a exordial acusatória que, no dia, hora e local dos fatos, o 

denunciado foi na residência da vítima, arrombou a porta, entrou e 

danificou um televisor de 42 polegadas, uma caixa amplificadora de som e 

um DVD. Consta, ainda que, a vítima acionou a polícia militar e prendeu em 

flagrante delito o denunciado.

Interrogado, o denunciado negou os fatos.

 A denúncia foi recebida em 13/11/2015, além de ter sido julgado extinto o 

crime de dano, em decorrência do instituto da decadência (fls. 61/62).

O acusado foi devidamente citado em 22/06/2016 (fls. 72/73), tendo 

apresentado a resposta à acusação em 1º/07/2016 (fls. 74/82).

Durante a audiência de instrução e julgamento ocorrida dia 10/05/2018 

foram colhidas as declarações da vítima e, ao final, foi realizado o 

interrogatório do acusado, sendo declarada encerrada a instrução 

processual, bem como que as partes apresentaram os memoriais na forma 

prevista no Artigo 403, caput, do Código de Processo Penal (fls. 100/103).

 O Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça, por ocasião do 

oferecimento dos memoriais, pugnou, em suma, pela condenação do 

acusado, como incurso no Artigo 147, caput, do Código Penal.

A combativa defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado, 

tendo em vista que inexistem provas do crime. Alegou, ainda, que as 

provas produzidas nos autos são frágeis, dessa forma, requereu a 

aplicação do princípio da presunção da inocência.

 É relatório. Passo a decidir.

 O Ministério Público pretende, na denúncia, atribuir ao acusado 
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Alessandro Figueredo Gomes a prática do crime descrito no Artigo 147 do 

Código Penal, em observância ao disposto na Lei 11.340/2006.

 No caso em análise, verifica-se que o sujeito ativo do crime possuía uma 

relação íntima de afeto com a vítima (convivente), circunstância que atrai a 

competência deste Juízo Especializado para conhecer, processar e julgar 

o feito.

Feitas tais considerações e presentes os pressupostos processuais e as 

condições da Ação Penal, não havendo irregularidades a sanar ou 

requerimentos pendentes de apreciação, passa-se diretamente à análise 

do mérito da causa.

O delito em comento traz no seu dispositivo legal a seguinte redação:

“Artigo 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrita ou gesto, ou qualquer 

outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Parágrafo único. 

Somente se procede mediante representação.”

 Tal crime consiste na prática de ameaçar, ou seja, procurar intimidar 

alguém, com palavras, por escrito, gestos ou, ainda, qualquer outro meio 

simbólico, de causar mal injusto e grave.

 Assim, verifica-se que o parágrafo único rege que o crime somente se 

procede mediante representação da ofendida e o prosseguimento da ação 

se dá quando a vítima representa no prazo de 06 (seis) meses do 

conhecimento do autor da infração penal (Artigo 103 do Código Penal).

 Assim, verifica-se que a vítima manifestou expressamente o desejo de 

representar criminalmente contra o acusado, conforme termo de fls. 16 e 

fls. 29.

Portanto, o Ministério Público Estadual possui a necessária legitimidade 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, estando os autos 

em ordem.

A materialidade do crime encontra-se estampada nos autos, precisamente 

no Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, bem como 

corroborados pelas declarações/depoimentos colhidos tanto na fase de 

Inquérito Policial como em Juízo, tudo atestando a ocorrência do crime, 

devendo o referido delito ser atribuído ao denunciado.

No que tange à autoria delitiva, observo que está plenamente comprovada 

pelas provas orais colhidas no bojo dos autos.

Desde logo, cabe asseverar que as declarações da vítima são uníssonas, 

sem divergências, repletas de detalhes, seguras e coerentes.

Consigno, ainda, que a declaração da vítima em sede extrajudicial 

encontra-se encartada às fls. 16 e fls. 29.

A vítima Ana Rosa do Rego declarou em Juízo o seguinte (fls. 101 e mídia 

fls. 103): “in verbis”:

“(...) Que residiu com o acusado por 07(sete) anos; Que o acusado 

invadiu a residência da depoente; Que o acusado não possui a chave da 

casa da depoente; Que chegou em casa e já estava tudo quebrado; Que o 

acusado estava com raiva da vítima; Que o acusado havia feito uso de 

bebida alcoólica; Que o acusado foi embora e a vítima ficou na casa do 

amigo do réu; Que haviam ingerido bebida alcoólica; Que o acusado não 

foi embora da festa com o acusado por medo de ser agredida; Que o 

acusado agredia a depoente; Que no dia dos fatos descritos na denúncia 

o acusado proferiu ameaça de morte, aduzindo que mataria a depoente; 

Que depois do registro do boletim de ocorrência o acusado não ameaçou 

mais a vítima; Que foi o único boletim de ocorrência que registrou boletim 

de ocorrência contra o acusado; Que o acusado falou que mataria a 

vítima; Que o acusado falou para a vítima que pegaria ela quando 

chegasse em casa, afirmando que a mataria;” (sic)

O acusado Alessandro Figueredo Gomes, ao ser interrogado em Juízo, 

sob o crivo do contraditório e da ampla defesa declarou o seguinte (fls. 

102 e mídia fls. 103): “in verbis”:

“(...) Que nega os fatos descritos na denúncia; Que confirma que 

conviveu com a vítima; Que confirma que estava com a vítima no dia dos 

fatos; Que chamou a vítima para ir embora, contudo, a mesma não quis ir; 

Que nega ter quebrado os objetos da vítima, bem como nega ter retirados 

os pertences da residência; Que nega que tenha cometido o fato descrito 

na denúncia; Que chegou a ver fotos dos objetos quebrados; Que nega 

ter arrombado a porta e quebrado os móveis; Que afirma que possuía a 

chave da residência; Que não conversou com a vítima sobre a ocorrência 

dos fatos; Que confirma que discutiu com a vítima no dia dos fatos, na 

hora que estavam na festa; Que já foi preso por tráfico de entorpecentes; 

Que não faz uso de substâncias entorpecentes;” (sic)

Dessa forma, analisando a narrativa da vítima, nota-se a comprovação da 

prática do crime de ameaça, imputado ao acusado na denúncia.

Cumpre ressaltar, ainda, que não vislumbro dos autos nenhum indício de 

que a vítima estivesse incriminando injustamente o acusado.

Ademais, consigno que o acusado não produziu provas suficientes, 

tampouco arrolou testemunhas para afastar os fatos descritos na 

denúncia ou corroborar os fatos por ele alegado.

Consigno, outrossim, que em nenhuma hipótese é justificável a ameaça à 

mulher, seja ela a que nível for, conforme plenamente estatuído pela Lei nº 

11.340/2006.

Portanto, entendo que a culpabilidade do acusado restou sobejamente 

evidenciada pela prova oral acostada aos autos, considerando que não há 

quaisquer divergências entre os relatos da vítima, ao contrário, têm-se 

narrativas que se completam, dessa forma, não há que se falar em 

absolvição por falta de provas.

Frise-se, contudo, que a promessa de mal injusto e grave lançada pelo 

acusado foi suficiente para incutir medo e abalar a tranquilidade da vítima, 

tanto que a mesma não desejava retornar para a residência, por medo da 

ameaça de morte.

 Diante disso, ensina Cleber Masson, em comentário sobre a consumação 

do crime de ameaça, no Direito Penal Esquematizado, Parte Especial, Vol. 

2, Editora Método, 3º edição, p. 223:

 “Consumação. Dá-se no instante que se verifica a percepção da ameaça 

pelo sujeito passivo, isto é, no momento em que a vítima toma 

conhecimento do conteúdo da ameaça, pouco importando a real intenção 

do autor em fazer valer sua promessa. (...) Basta queira o agente 

intimidar, e tenha sua ameaça capacidade para fazê-lo” grifos nosso.

Ainda, cumpre observar, que não existem nos autos algo a induzir a um 

raciocínio de que a vítima tenha “criado” os fatos descritos na denúncia.

Outrossim, observa-se que o crime foi cometido em ambiente doméstico, 

adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, e III, da Lei nº 

11.340/2006, quando as palavras da ofendida adquirem especial 

relevância, ainda mais estando coesa e harmônica com as provas 

produzidas nos autos.

 Esse é o entendimento, aliás, que se orienta a jurisprudência mais 

autorizada, vejamos:

 “APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. RELEVÂNCIA 

DA PALAVRA DA VÍTIMA. ATIPICIDADE INOCORRENTE. 1- Nos crimes de 

violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, 

já que normalmente não são cometidos na frente de terceiros. Depoimento 

firme e coerente desde a fase inquisitorial, no sentido de que o réu 

efetivamente a ameaçou. Veredicto condenatório mantido. 2-De outro viés, 

não prospera a tese de atipicidade da conduta, uma vez que a ofendida 

referiu que se sentiu ameaçada pelo réu, quando este a intimidou ao 

anunciar a possibilidade de...” (TJ-RS - ACR: 70048441406 RS, Relator: 

Francesco Conti, Data de Julgamento: 28/06/2012, Terceira Câmara 

Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/07/2012) grifos 

nossos”

Assim, restou sobejamente demonstrada a autoria delitiva incidindo sobre 

ele, de forma que não há qualquer dúvida, vez que a vítima afirmou 

claramente em toda instrução processual, que o acusado proferiu ameaça 

contra ela.

 Analisando todo o conjunto probatório que cerca o presente caso, 

conclui-se que a materialidade e autoria restam cristalinamente 

comprovadas.

Sendo assim, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao 

acusado as respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório, 

já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da 

culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente 

reconhecidas em sentença.

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia 

ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado 

ALESSANDRO FIGUEREDO GOMES, pela prática da conduta criminosa 

descrita no Artigo 147 do Código Penal, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

A seguir, passo à dosimetria da pena.

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da 

individualização da pena (Artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), passo 

a calcular a pena in concreto do acusado.

 A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é 

de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, 

passo a proceder com a dosimetria da pena.

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo o 

mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e 

deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

 II – No tocante aos antecedentes o acusado não os ostenta.
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 III – Em relação à conduta social e personalidade do acusado não há 

dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange o motivo do crime este não lhe favorece, vez que 

ameaçou a vítima sem qualquer motivação aparente, demonstrando a 

banalidade da ação.

V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI – Quanto ao comportamento da vítima, está em nada contribuiu para a 

consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, 

sendo desfavorável ao agente, a pena-base deve ser fixada acima do 

mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a agravante 

prevista no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o 

crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista 

no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Dessa forma, agravo em 01 (um) mês de detenção.

 De outra banda, não se verifica a presença de nenhuma circunstância 

atenuante.

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a 

de 03 (três) meses de detenção.

 Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem 

causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Assim, a pena definitiva fica em 03 (três) meses de detenção.

 ISTO POSTO, CONDENO o acusado ALESSANDRO FIGUEREDO GOMES, a 

cumprir a pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção, 

pelo crime descrito no Artigo 147 do Código Penal, em regime inicial aberto 

(Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do 

Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão 

fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Não se aplica a substituição da pena privativa de liberdade pelas 

restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o 

Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão 

quando o crime é cometido mediante grave ameaça.

Cumpre salientar que torna-se impossível a aplicação da pena isolada de 

pena de multa ante ao contido no Artigo 17 da Lei nº 11.340/2006.

Verifica-se, ainda, a impossibilidade da suspensão condicional da pena, 

regido pelo Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do Artigo impede 

a concessão de tal benefício, pois as circunstâncias judiciais 

anteriormente analisadas, desfavoráveis ao réu, não autorizam a 

concessão do benefício.

 Ademais, FIXO o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 

387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior 

Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1643051/MS, referente ao 

Tema: 983 , bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso .

 Em observância ao parágrafo primeiro do Artigo 387 do Código de 

Processo Penal, em análise da necessidade da prisão do acusado, 

verifica-se que estão claramente ausentes os requisitos da prisão 

preventiva a justificar a medida extrema de constrição da liberdade, ainda 

que sob a modalidade domiciliar, uma vez que é notória a contradição 

entre o cumprimento da pena em regime ABERTO e a manutenção ou 

decretação da prisão cautelar/domiciliar, submetendo o réu a regime mais 

grave de restrição de liberdade do que o previsto na sentença 

condenatória, o que fere aquilo que a doutrina convencionou chamar de 

princípio da homogeneidade (na verdade, proporcionalidade).

Por fim, condeno o réu ao pagamento das custas, que devem ser 

calculadas pela Contadoria judicial.

Intime-se a vítima do conteúdo da presente sentença, conforme 

determinado no Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal, o réu e sua 

Advogada, ocasião em que deverá ser indagado sobre o desejo de 

recorrer, na forma do item 7.14.2 da CNGC/MT, assim como o Ministério 

Público.

 Certificado o trânsito em julgado: 1) Oficie-se ao Cartório Distribuidor 

Local; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal; 3) 

Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral – TRE/MT; 4) Lance o nome 

do réu no Rol dos Culpados (art. 393, inciso II, do CPP); e 5)Expeça-se 

Guia de Execução Penal, a ser distribuída à Vara de Execuções Penais 

desta Comarca (4ª Vara Criminal), procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.

Publique-se. Registre-se.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 09 de Julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 641749 Nr: 3208-55.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, FABIO BATISTA RODRIGUES - 

OAB:18453/O

 (...) .ISTO POSTO, CONDENO o acusado JUSCELINO MOREIRA, em 11 

(onze) meses e 10 (dez) dias de detenção, em relação aos crimes de 

lesão corporal e ameaça. Consigno que o regime inicial para o 

cumprimento da pena será o aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código 

Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo 

Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da 

Vara de Execuções Penais.Cumpre salientar que torna-se impossível a 

aplicação da pena isolada de pena de multa ante ao contido no Artigo 17 

da Lei nº 11.340/2006, (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 627572 Nr: 472-98.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIVELTON PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) ISTO POSTO, CONDENO o acusado ELIVELTON PEREIRA DOS 

SANTOS, em 04 (quatro) meses de detenção, em relação ao delito de 

lesão corporal. Consigno que o regime inicial para o cumprimento da pena 

será o aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a 

regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições 

serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções 

Penais.Cumpre salientar que torna-se impossível a aplicação da pena 

isolada de multa ante ao contido no Artigo 17 da Lei nº 11.340/2006, (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 629748 Nr: 2071-72.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO RODRIGUES FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ISTO POSTO, em consonância com as alegações finais das partes, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida pelo 

Ministério Público em face do acusado MAURÍCIO RODRIGUES FARIA, 

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 o Defensor 

acerca 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 
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mandados de prisões expedidos em desfavor do acusado neste 

processo, bem como baixas e necessárias anotações.Publique-se. 

Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 05 de Julho de 

2018.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 634925 Nr: 6141-35.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ROSA SANTOS

 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 pelo 

Ministério Público em face do acusado EDSON ROSA SANTOS, 

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 

Advogado acerca 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 do acusado neste 

processo, bem como baixas e necessárias anotações.Publique-se. 

Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 05 de Julho de 

2018.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 644797 Nr: 5777-29.2016.811.0064

 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: MRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior - OAB:4735, 

RAYANE MOREIRA LIBANO FOULETTO - OAB:OAB/MT 22.967-O, RICK 

ANDREI VIEIRA - OAB:21426/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA 

- OAB:12452 MT

 Processo nº 5777-29.2016.811.0064 (Código 644797)

Vistos etc.

Cuida-se de ação de divórcio litigioso com pedido de tutela antecipada 

proposta por MARTA REGINA DE OLIVEIRA em face de MARCIANO 

CUSTÓDIO DE OLIVEIRA NETO.

A exordial veio devidamente instruída por documentos (fls. 06/112).

Recebida a inicial, foi determinada a citação do requerido, fixado os 

alimentos provisórios, guarda e postergada a análise da tutela antecipada 

para ser apreciada após a realização da audiência de conciliação (fls. 

115/120).

 O requerido foi citado em 18 de outubro de 2016 (fls. 122/123).

 Com efeito, fora devidamente realizada audiência de conciliação, a qual 

restou infrutífera, consoante termo acostado à fl. 126.

A seguir, consta contestação e réplica (fls. 127/361 e fls. 410/426).

Ademais, consta decisão indeferindo a tutela antecipada e negando a 

possibilidade de alienação dos bens (fl. 428 e fls. 456/457).

 Após, foi realizada audiência de instrução e julgamento (fls. 678/684 e 

mídia audiovisual fl. 685).

Outrossim, as partes apresentaram alegações finais, sob a forma de 

memoriais (fls. 688/696 e fls. 697/738).

 Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Passo a decidir.

 Assim, antes de proceder ao regular impulso oficial, é de rigor que se 

façam algumas considerações acerca da competência deste Juízo para 

conhecer, processar e julgar o presente feito.

No tocante ao aspecto processual, os Artigos 13 e 14 da Lei nº 

11.340/2006, de 07 de agosto de 2006, dispõe que, “verbis”:

“Artigo 13. Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e 

criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a 

mulher aplicar-se-ão as normas dos Códigos de Processo Penal e 

Processo Civil e da legislação específica relativa à criança, ao 

adolescente e ao idoso que não conflitarem com o estabelecido nesta Lei.

Artigo 14. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, 

órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser 

criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, 

para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da 

prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.” grifos nossos.

Assim, os referidos dispositivos (Artigo 13 e 14 da Lei 11.340/2006), 

conferem às Varas Especializadas de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher natureza híbrida e cumulativa (criminal e civil) para o 

julgamento e execução das causas advindas do constrangimento físico ou 

moral suportado pela mulher no âmbito doméstico e familiar.

Com efeito, o Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, já pacificou o 

entendimento de competir à Vara Especializada de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher o processamento e o julgamento das causas 

cíveis correlacionadas com medidas protetivas decorrentes de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, nesse sentido trago a baila o 

seguinte julgado:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – CONEXÃO 

COM MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA AJUIZADA ANTERIORMENTE – 

NATUREZA HÍBRIDA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 DA LEI MARIA DA 

PENHA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 6ª VARA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES EM RAZÃO DA MATÉRIA – COMPETÊNCIA DA 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER RECONHECIDA E MANTIDA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. É competente para 

processar e julgar a ação de reconhecimento e dissolução de união 

estável c/c partilha de bens, o Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência 

Doméstica Contra a Mulher, porque conexa com medida protetiva de 

urgência, estipulada em razão de violência doméstica. O art. 14 da Lei nº 

11.340/2006 determina o acúmulo da competência cível e criminal para 

conhecer, processar, julgar e executar lides desta natureza, ante o 

caráter híbrido dessas varas especializadas. A “Lei Maria da Penha” visa 

proteger integral e ininterruptamente a mulher que sofrer algum tipo de 

agressão e violência no âmbito doméstico, de modo a se prevenir nova 

violência, concedendo uma maior proteção à mulher vítima de agressão.” 

(TJMT, CC 48373/2013, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Turma 

de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 3/10/2013, p. DJE 

10/10/2013). “ grifos nosso.

 Postas tais premissas, frise-se que a competência para conhecer, 

processar e julgar o presente feito é da Vara de Família e Sucessões 

desta Comarca.

 Todavia, em que pese haver Ação penal que guarda relação com suposta 

prática de violência doméstica, consigna-se, desde logo, que a 

competência não se estabelece nos termos previsto na Lei nº 

11.340/2006.

Isso porque, a competência hibrida das Varas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher, consoante uníssona doutrina e jurisprudência, 

deve ser vinculada a extrema necessidade, fazendo-se imprescindível a 

presença concreta de risco à vítima, a fim de resguardar a integridade 

física, psicológica, moral e os interesses da mesma.

Desta forma, não tem como garantir que a requerente está exposta a 

situação de perigo e vulnerabilidade, tanto que as medidas protetivas de 

urgência nº 3070-88.2016.811.0064 (Código 641609) foram arquivada em 

29 de maio de 2018, conforme se verifica do relatório de fl. 740.

Insta consignar, ainda, que em 09 de novembro de 2017 a ofendida foi 

intimada para tomar ciência da entrevista com a equipe multidisciplinar 

agendada para o dia 19/03/2017 às 13h00min, na oportunidade, a 

requerente Marta Regina de Oliveira foi cientificada que o não 

comparecimento ensejaria no arquivamento das medidas protetivas.

Contudo, a requerente e o requerido não compareceram para atendimento 
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na data agendada. Anoto, também, que após o dia mencionado, não houve 

qualquer registro de violência envolvendo as partes.

Portanto, não subsistindo mais as medidas protetivas de urgência, a 

competência para processar e julgar a demanda é da Vara de Família e 

Sucessões desta Comarca.

 Após analisar minunciosamente os fatos que envolvem os litigantes, em 

meu sentir, não há situação de risco, mostrando-se desnecessária a ação 

cível em questão tramitar perante este Juízo.

Aliás, é nesse sentindo que se orienta a jurisprudência do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que afirmou “verbis”:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – 

SUSCITANTE – 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS – 

SUSCITADO – VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 

FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – 

AÇÃO PRINCIPAL REMETIDA PARA A 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

– NECESSIDADE DE REMESSA DA EXECUÇÃO AO JUÍZO NO QUAL 

TRAMITA A AÇÃO PRINCIPAL - INEXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS 

DE CARÁTER CRIMINAL AO EXEQUENTE - PENSÃO ALIMENTÍCIA 

CARÁTER CÍVEL - CONFLITO PARCIALMENTE PROVIDO - COMPETÊNCIA 

DO JUÍZO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS – CONFLITO PARCIALMENTE PROVIDO. O pedido da 

inicial de alimentos mostra-se totalmente desvinculado da prática de 

violência familiar contra qualquer das partes, porquanto diz respeito 

apenas a execução dos alimentos provisórios fixados em favor do autor 

que alcançou a maioridade civil. Dinâmica processual que evidencia que a 

Ação de Alimentos (demanda principal) que tramitava na Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher foi 

redistribuída à 2ª Vara de Família e Sucessões de Rondonópolis. A 

execução dos alimentos provisórios, portanto, deve tramitar apenso à 

demanda principal (inteligência do artigo 516, II, do CPC). CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA nº 1012090-50.2017.8.11.0000 - Segunda Turma de 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado - Exm. Sr. Desembargador 

GUIOMAR TEODORO BORGES - Tribunal de Justiça de Mato Grosso – 

grifos nosso”.

 Além disso, dispõe o Enunciado nº 03 do FONAVID (Fórum Nacional de 

Violência Doméstica) “verbis”: “A competência cível dos Juizados de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é restrita às medidas 

protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, devendo as ações 

relativas a direito de família ser processadas e julgadas pelas Varas de 

Família” grifos nosso.

Frise-se, também, que a presente ação não tem como objeto, com certeza, 

situações advindas do constrangimento físico ou moral suportado pela 

mulher no âmbito doméstico e familiar, portanto, a matéria possui caráter 

puramente cível e não se insere nas medidas protetivas de urgência, 

previstas na Lei 11.340/2006.

Desta forma, em que pese o legislador atribuir a natureza híbrida, 

englobando tanto as causas penais como as cíveis sendo da competência 

deste Juízo torna-se imperioso ponderar que, a presente ação tramitar 

perante esta Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra 

a Mulher acarretará uma sobrecarga de processos e trabalho nesse 

Juizado, comprometendo sua tão almejada e necessária celeridade, 

restando prejuízo para mulheres que atualmente estão vitimadas pela 

violência.

 Além disso, o Informativo de Jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça orienta no sentido de não banalizar o intuito da Lei, vejamos:

“(...) Além do mais, a amplitude da competência conferida pela Lei 

11.340/2006 à Vara Especializada tem por propósito justamente permitir ao 

mesmo magistrado o conhecimento da situação de violência doméstica e 

familiar contra a mulher, permitindo-lhe bem sopesar as repercussões 

jurídicas nas diversas ações civis e criminais advindas direta e 

indiretamente desse fato. Trata-se de providência que a um só tempo 

facilita o acesso da mulher, vítima de violência familiar e doméstica, ao 

Poder Judiciário e lhe confere real proteção. Assim, para o 

estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência 

Doméstica ou Familiar contra a Mulher nas ações de natureza civil 

(notadamente, as relacionadas ao Direito de Família), imprescindível que a 

correlata ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência 

doméstica ou familiar contra a mulher, não se limitando, por conseguinte, 

apenas às medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22, II, IV e 

V; 23, III e IV; e 24 (que assumem natureza civil). Além disso, para a 

fixação dessa competência da Vara Especializada da Violência Doméstica 

ou Familiar contra a Mulher, tem-se que, no momento do ajuizamento da 

ação de natureza cível, DEVE SER ATUAL A SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR A QUE A DEMANDANTE SE ENCONTRE 

SUBMETIDA, A ENSEJAR, POTENCIALMENTE, A ADOÇÃO DAS MEDIDAS 

PROTETIVAS EXPRESSAMENTE PREVISTAS NA LEI 11.340/2006, SOB 

PENA DE BANALIZAR A COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS. 

Informativo nº 0572 Período: 28 de outubro a 11 de novembro de 2015. 

(...)” grifos nosso.

Tal entendimento se coaduna com a doutrina de Rogério Sanches Cunha 

que, ao apreciar o tema, esclarece:

“(...) Ao Juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

cabe, apenas, determinar a separação de corpos, assim entendida como 

uma medida protetiva de urgência. A ação principal, de separação judicial, 

dissolução de sociedade de fato, nulidade ou anulação de casamento etc. 

deverá ser proposta perante a vara cível indicada pelas normas de 

organização judiciária (nas grandes comarcas, geralmente, há vara 

privativas de família para esse fim). Pensamento diverso levaria a 

conclusão de que os Juizados seriam competentes, também,v.g, para a 

ação de conversão de separação judicial em divórcio, para as ações 

revisionais ou exoneratórias, nas quais se discutiam cláusula relativa a 

alimentos, ou, ainda, para a ação de regulamentação de visitas, para a 

ação de alteração de guarda etc.

Ocorreria, nesse caso, um total esvaziamento das varas da família com o 

deslocamento da competência para os Juizados de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher. Não foi essa, decerto, a intenção do legislador. 

Seu objetivo foi claramente, propiciar ao juiz dos Juizados a adoção de 

medidas de urgência, necessárias num exato momento, sempre em 

proteção da mulher. A partir dai, o que deixa de ser urgente foge, por 

completo da competência dos Juizados e deve ser discutido pelas vias 

adequadas, conforme indicar a organização judiciária local. (...)” grifos 

nosso. Cunha Rogério Sanches, Violência Doméstica: Lei Maria da Penha: 

comentada artigo por artigo, Rogério Sanches Cunha, Ronaldo Batista 

Pinto – 5º edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2014, pág160.

 Assim sendo, por qualquer ângulo que se analise a questão, conclui-se 

pela incompetência deste juízo.

ISTO POSTO, DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecer, processar e 

julgar o presente feito, determinando a sua redistribuição e remessa dos 

autos, com as nossas homenagens, à uma das Varas de Família e 

Sucessões desta Comarca, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias neste Juízo.

Em caráter excepcional, deixo de suscitar conflito negativo de 

competência no caso vertente, diante das ocorrências anteriormente 

mencionadas, visando imprimir a devida celeridade processual e evitar 

prejuízos às partes.

Todavia, caso o douto Juízo da Vara de Família e Sucessões desta 

Comarca entenda ser incompetente, serve a presente decisão desde logo 

como conflito negativo de competência, devendo a Secretaria adotar as 

providências necessárias, com a remessa dos autos ao egrégio TJ/MT 

para os devidos fins.

Às providências.

 Expeça o necessário.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Rondonópolis, 09 de julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 643025 Nr: 4376-92.2016.811.0064

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIANO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA REGINA ALMEIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JÚNIOR - 

OAB:4735

 Processo nº 4376-92.2016.811.0064 (Código 643025)

Vistos etc.

Trata-se o presente feito de TUTELA CAUTELAR DE ARROLAMENTO DE 

BENS por MARCIANO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA NETO em face de MARTA 

REGINA DE OLIVEIRA.

Assim, antes de proceder ao regular impulso oficial, é de rigor que se 
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façam algumas considerações acerca da competência deste Juízo para 

conhecer, processar e julgar o presente feito.

No tocante ao aspecto processual, os Artigos 13 e 14 da Lei nº 

11.340/2006, de 07 de agosto de 2006, dispõe que, “verbis”:

“Artigo 13. Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e 

criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a 

mulher aplicar-se-ão as normas dos Códigos de Processo Penal e 

Processo Civil e da legislação específica relativa à criança, ao 

adolescente e ao idoso que não conflitarem com o estabelecido nesta Lei.

Artigo 14. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, 

órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser 

criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, 

para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da 

prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.” grifos nossos.

Assim, os referidos dispositivos (Artigo 13 e 14 da Lei 11.340/2006), 

conferem às Varas Especializadas de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher natureza híbrida e cumulativa (criminal e civil) para o 

julgamento e execução das causas advindas do constrangimento físico ou 

moral suportado pela mulher no âmbito doméstico e familiar.

Com efeito, o Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, já pacificou o 

entendimento de competir à Vara Especializada de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher o processamento e o julgamento das causas 

cíveis correlacionadas com medidas protetivas decorrentes de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, nesse sentido trago a baila o 

seguinte julgado:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – CONEXÃO 

COM MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA AJUIZADA ANTERIORMENTE – 

NATUREZA HÍBRIDA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 DA LEI MARIA DA 

PENHA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 6ª VARA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES EM RAZÃO DA MATÉRIA – COMPETÊNCIA DA 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER RECONHECIDA E MANTIDA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. É competente para 

processar e julgar a ação de reconhecimento e dissolução de união 

estável c/c partilha de bens, o Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência 

Doméstica Contra a Mulher, porque conexa com medida protetiva de 

urgência, estipulada em razão de violência doméstica. O art. 14 da Lei nº 

11.340/2006 determina o acúmulo da competência cível e criminal para 

conhecer, processar, julgar e executar lides desta natureza, ante o 

caráter híbrido dessas varas especializadas. A “Lei Maria da Penha” visa 

proteger integral e ininterruptamente a mulher que sofrer algum tipo de 

agressão e violência no âmbito doméstico, de modo a se prevenir nova 

violência, concedendo uma maior proteção à mulher vítima de agressão.” 

(TJMT, CC 48373/2013, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Turma 

de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 3/10/2013, p. DJE 

10/10/2013). “ grifos nosso.

 Postas tais premissas, frise-se que a competência para conhecer, 

processar e julgar o presente feito é da Vara de Família e Sucessões 

desta Comarca.

 Todavia, em que pese haver Ação penal que guarda relação com suposta 

prática de violência doméstica, consigna-se, desde logo, que a 

competência não se estabelece nos termos previsto na Lei nº 

11.340/2006.

Isso porque, a competência hibrida das Varas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher, consoante uníssona doutrina e jurisprudência, 

deve ser vinculada a extrema necessidade, fazendo-se imprescindível a 

presença concreta de risco à vítima, a fim de resguardar a integridade 

física, psicológica, moral e os interesses da mesma.

Desta forma, não tem como garantir que a requerente está exposta a 

situação de perigo e vulnerabilidade, tanto que as medidas protetivas de 

urgência nº 3070-88.2016.811.0064 (Código 641609) foram arquivada em 

29 de maio de 2018, conforme se verifica do relatório de fl. 740.

Insta consignar, ainda, que em 09 de novembro de 2017 a ofendida foi 

intimada para tomar ciência da entrevista com a equipe multidisciplinar 

agendada para o dia 19/03/2017 às 13h00min, na oportunidade, a 

requerente Marta Regina de Oliveira foi cientificada que o não 

comparecimento ensejaria no arquivamento das medidas protetivas.

Contudo, a requerente e o requerido não compareceram para atendimento 

na data agendada. Anoto, também, que após o dia mencionado, não houve 

qualquer registro de violência envolvendo as partes.

Portanto, não subsistindo mais as medidas protetivas de urgência, a 

competência para processar e julgar a demanda é da Vara de Família e 

Sucessões desta Comarca.

 Após analisar minunciosamente os fatos que envolvem os litigantes, em 

meu sentir, não há situação de risco, mostrando-se desnecessária a ação 

cível em questão tramitar perante este Juízo.

Aliás, é nesse sentindo que se orienta a jurisprudência do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que afirmou “verbis”:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – 

SUSCITANTE – 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS – 

SUSCITADO – VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 

FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – 

AÇÃO PRINCIPAL REMETIDA PARA A 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

– NECESSIDADE DE REMESSA DA EXECUÇÃO AO JUÍZO NO QUAL 

TRAMITA A AÇÃO PRINCIPAL - INEXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS 

DE CARÁTER CRIMINAL AO EXEQUENTE - PENSÃO ALIMENTÍCIA 

CARÁTER CÍVEL - CONFLITO PARCIALMENTE PROVIDO - COMPETÊNCIA 

DO JUÍZO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS – CONFLITO PARCIALMENTE PROVIDO. O pedido da 

inicial de alimentos mostra-se totalmente desvinculado da prática de 

violência familiar contra qualquer das partes, porquanto diz respeito 

apenas a execução dos alimentos provisórios fixados em favor do autor 

que alcançou a maioridade civil. Dinâmica processual que evidencia que a 

Ação de Alimentos (demanda principal) que tramitava na Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher foi 

redistribuída à 2ª Vara de Família e Sucessões de Rondonópolis. A 

execução dos alimentos provisórios, portanto, deve tramitar apenso à 

demanda principal (inteligência do artigo 516, II, do CPC). CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA nº 1012090-50.2017.8.11.0000 - Segunda Turma de 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado - Exm. Sr. Desembargador 

GUIOMAR TEODORO BORGES - Tribunal de Justiça de Mato Grosso – 

grifos nosso”.

 Além disso, dispõe o Enunciado nº 03 do FONAVID (Fórum Nacional de 

Violência Doméstica) “verbis”: “A competência cível dos Juizados de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é restrita às medidas 

protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, devendo as ações 

relativas a direito de família ser processadas e julgadas pelas Varas de 

Família” grifos nosso.

Frise-se, também, que a presente ação não tem como objeto, com certeza, 

situações advindas do constrangimento físico ou moral suportado pela 

mulher no âmbito doméstico e familiar, portanto, a matéria possui caráter 

puramente cível e não se insere nas medidas protetivas de urgência, 

previstas na Lei 11.340/2006.

Desta forma, em que pese o legislador atribuir a natureza híbrida, 

englobando tanto as causas penais como as cíveis sendo da competência 

deste Juízo torna-se imperioso ponderar que, a presente ação tramitar 

perante esta Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra 

a Mulher acarretará uma sobrecarga de processos e trabalho nesse 

Juizado, comprometendo sua tão almejada e necessária celeridade, 

restando prejuízo para mulheres que atualmente estão vitimadas pela 

violência.

 Além disso, o Informativo de Jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça orienta no sentido de não banalizar o intuito da Lei, vejamos:

“(...) Além do mais, a amplitude da competência conferida pela Lei 

11.340/2006 à Vara Especializada tem por propósito justamente permitir ao 

mesmo magistrado o conhecimento da situação de violência doméstica e 

familiar contra a mulher, permitindo-lhe bem sopesar as repercussões 

jurídicas nas diversas ações civis e criminais advindas direta e 

indiretamente desse fato. Trata-se de providência que a um só tempo 

facilita o acesso da mulher, vítima de violência familiar e doméstica, ao 

Poder Judiciário e lhe confere real proteção. Assim, para o 

estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência 

Doméstica ou Familiar contra a Mulher nas ações de natureza civil 

(notadamente, as relacionadas ao Direito de Família), imprescindível que a 

correlata ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência 

doméstica ou familiar contra a mulher, não se limitando, por conseguinte, 

apenas às medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22, II, IV e 

V; 23, III e IV; e 24 (que assumem natureza civil). Além disso, para a 

fixação dessa competência da Vara Especializada da Violência Doméstica 

ou Familiar contra a Mulher, tem-se que, no momento do ajuizamento da 

ação de natureza cível, DEVE SER ATUAL A SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR A QUE A DEMANDANTE SE ENCONTRE 

SUBMETIDA, A ENSEJAR, POTENCIALMENTE, A ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
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PROTETIVAS EXPRESSAMENTE PREVISTAS NA LEI 11.340/2006, SOB 

PENA DE BANALIZAR A COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS. 

Informativo nº 0572 Período: 28 de outubro a 11 de novembro de 2015. 

(...)” grifos nosso.

Tal entendimento se coaduna com a doutrina de Rogério Sanches Cunha 

que, ao apreciar o tema, esclarece:

“(...) Ao Juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

cabe, apenas, determinar a separação de corpos, assim entendida como 

uma medida protetiva de urgência. A ação principal, de separação judicial, 

dissolução de sociedade de fato, nulidade ou anulação de casamento etc. 

deverá ser proposta perante a vara cível indicada pelas normas de 

organização judiciária (nas grandes comarcas, geralmente, há vara 

privativas de família para esse fim). Pensamento diverso levaria a 

conclusão de que os Juizados seriam competentes, também,v.g, para a 

ação de conversão de separação judicial em divórcio, para as ações 

revisionais ou exoneratórias, nas quais se discutiam cláusula relativa a 

alimentos, ou, ainda, para a ação de regulamentação de visitas, para a 

ação de alteração de guarda etc.

Ocorreria, nesse caso, um total esvaziamento das varas da família com o 

deslocamento da competência para os Juizados de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher. Não foi essa, decerto, a intenção do legislador. 

Seu objetivo foi claramente, propiciar ao juiz dos Juizados a adoção de 

medidas de urgência, necessárias num exato momento, sempre em 

proteção da mulher. A partir dai, o que deixa de ser urgente foge, por 

completo da competência dos Juizados e deve ser discutido pelas vias 

adequadas, conforme indicar a organização judiciária local. (...)” grifos 

nosso. Cunha Rogério Sanches, Violência Doméstica: Lei Maria da Penha: 

comentada artigo por artigo, Rogério Sanches Cunha, Ronaldo Batista 

Pinto – 5º edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2014, pág160.

 Assim sendo, por qualquer ângulo que se analise a questão, conclui-se 

pela incompetência deste juízo.

ISTO POSTO, DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecer, processar e 

julgar o presente feito, determinando a sua redistribuição e remessa dos 

autos, com as nossas homenagens, à uma das Varas de Família e 

Sucessões desta Comarca, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias neste Juízo.

Em caráter excepcional, deixo de suscitar conflito negativo de 

competência no caso vertente, diante das ocorrências anteriormente 

mencionadas, visando imprimir a devida celeridade processual e evitar 

prejuízos às partes.

Todavia, caso o douto Juízo da Vara de Família e Sucessões desta 

Comarca entenda ser incompetente, serve a presente decisão desde logo 

como conflito negativo de competência, devendo a Secretaria adotar as 

providências necessárias, com a remessa dos autos ao egrégio TJ/MT 

para os devidos fins.

Às providências.

 Expeça o necessário.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 651883 Nr: 1466-58.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior - OAB:4735, 

RICK ANDREI VIEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA 

- OAB:12452 MT

 Processo nº 1466-58.2017.811.0064 (Código 651883)

Vistos etc.

Trata-se o presente feito de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS 

por MARTA REGINA DE OLIVEIRA em face de MARCIANO CUSTÓDIO DE 

OLIVEIRA NETO.

Assim, antes de proceder ao regular impulso oficial, é de rigor que se 

façam algumas considerações acerca da competência deste Juízo para 

conhecer, processar e julgar o presente feito.

No tocante ao aspecto processual, os Artigos 13 e 14 da Lei nº 

11.340/2006, de 07 de agosto de 2006, dispõe que, “verbis”:

“Artigo 13. Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e 

criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a 

mulher aplicar-se-ão as normas dos Códigos de Processo Penal e 

Processo Civil e da legislação específica relativa à criança, ao 

adolescente e ao idoso que não conflitarem com o estabelecido nesta Lei.

Artigo 14. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, 

órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser 

criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, 

para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da 

prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.” grifos nossos.

Assim, os referidos dispositivos (Artigo 13 e 14 da Lei 11.340/2006), 

conferem às Varas Especializadas de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher natureza híbrida e cumulativa (criminal e civil) para o 

julgamento e execução das causas advindas do constrangimento físico ou 

moral suportado pela mulher no âmbito doméstico e familiar.

Com efeito, o Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, já pacificou o 

entendimento de competir à Vara Especializada de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher o processamento e o julgamento das causas 

cíveis correlacionadas com medidas protetivas decorrentes de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, nesse sentido trago a baila o 

seguinte julgado:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – CONEXÃO 

COM MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA AJUIZADA ANTERIORMENTE – 

NATUREZA HÍBRIDA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 DA LEI MARIA DA 

PENHA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 6ª VARA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES EM RAZÃO DA MATÉRIA – COMPETÊNCIA DA 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER RECONHECIDA E MANTIDA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. É competente para 

processar e julgar a ação de reconhecimento e dissolução de união 

estável c/c partilha de bens, o Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência 

Doméstica Contra a Mulher, porque conexa com medida protetiva de 

urgência, estipulada em razão de violência doméstica. O art. 14 da Lei nº 

11.340/2006 determina o acúmulo da competência cível e criminal para 

conhecer, processar, julgar e executar lides desta natureza, ante o 

caráter híbrido dessas varas especializadas. A “Lei Maria da Penha” visa 

proteger integral e ininterruptamente a mulher que sofrer algum tipo de 

agressão e violência no âmbito doméstico, de modo a se prevenir nova 

violência, concedendo uma maior proteção à mulher vítima de agressão.” 

(TJMT, CC 48373/2013, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Turma 

de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 3/10/2013, p. DJE 

10/10/2013). “ grifos nosso.

 Postas tais premissas, frise-se que a competência para conhecer, 

processar e julgar o presente feito é da Vara de Família e Sucessões 

desta Comarca.

 Todavia, em que pese haver Ação penal que guarda relação com suposta 

prática de violência doméstica, consigna-se, desde logo, que a 

competência não se estabelece nos termos previsto na Lei nº 

11.340/2006.

Isso porque, a competência hibrida das Varas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher, consoante uníssona doutrina e jurisprudência, 

deve ser vinculada a extrema necessidade, fazendo-se imprescindível a 

presença concreta de risco à vítima, a fim de resguardar a integridade 

física, psicológica, moral e os interesses da mesma.

Desta forma, não tem como garantir que a requerente está exposta a 

situação de perigo e vulnerabilidade, tanto que as medidas protetivas de 

urgência nº 3070-88.2016.811.0064 (Código 641609) foram arquivada em 

29 de maio de 2018, conforme se verifica do relatório de fl. 229.

Insta consignar, ainda, que em 09 de novembro de 2017 a ofendida foi 

intimada para tomar ciência da entrevista com a equipe multidisciplinar 

agendada para o dia 19/03/2017 às 13h00min, na oportunidade, a 

requerente Marta Regina de Oliveira foi cientificada que o não 

comparecimento ensejaria no arquivamento das medidas protetivas.

Contudo, a requerente e o requerido não compareceram para atendimento 

na data agendada. Anoto, também, que após o dia mencionado, não houve 

qualquer registro de violência envolvendo as partes.

Portanto, não subsistindo mais as medidas protetivas de urgência, a 

competência para processar e julgar a demanda é da Vara de Família e 

Sucessões desta Comarca.

 Após analisar minunciosamente os fatos que envolvem os litigantes, em 

meu sentir, não há situação de risco, mostrando-se desnecessária a ação 

cível em questão tramitar perante este Juízo.

Aliás, é nesse sentindo que se orienta a jurisprudência do Egrégio Tribunal 
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de Justiça do Estado de Mato Grosso, que afirmou “verbis”:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – 

SUSCITANTE – 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS – 

SUSCITADO – VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 

FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – 

AÇÃO PRINCIPAL REMETIDA PARA A 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

– NECESSIDADE DE REMESSA DA EXECUÇÃO AO JUÍZO NO QUAL 

TRAMITA A AÇÃO PRINCIPAL - INEXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS 

DE CARÁTER CRIMINAL AO EXEQUENTE - PENSÃO ALIMENTÍCIA 

CARÁTER CÍVEL - CONFLITO PARCIALMENTE PROVIDO - COMPETÊNCIA 

DO JUÍZO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS – CONFLITO PARCIALMENTE PROVIDO. O pedido da 

inicial de alimentos mostra-se totalmente desvinculado da prática de 

violência familiar contra qualquer das partes, porquanto diz respeito 

apenas a execução dos alimentos provisórios fixados em favor do autor 

que alcançou a maioridade civil. Dinâmica processual que evidencia que a 

Ação de Alimentos (demanda principal) que tramitava na Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher foi 

redistribuída à 2ª Vara de Família e Sucessões de Rondonópolis. A 

execução dos alimentos provisórios, portanto, deve tramitar apenso à 

demanda principal (inteligência do artigo 516, II, do CPC). CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA nº 1012090-50.2017.8.11.0000 - Segunda Turma de 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado - Exm. Sr. Desembargador 

GUIOMAR TEODORO BORGES - Tribunal de Justiça de Mato Grosso – 

grifos nosso”.

 Além disso, dispõe o Enunciado nº 03 do FONAVID (Fórum Nacional de 

Violência Doméstica) “verbis”: “A competência cível dos Juizados de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é restrita às medidas 

protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, devendo as ações 

relativas a direito de família ser processadas e julgadas pelas Varas de 

Família” grifos nosso.

Frise-se, também, que a presente ação não tem como objeto, com certeza, 

situações advindas do constrangimento físico ou moral suportado pela 

mulher no âmbito doméstico e familiar, portanto, a matéria possui caráter 

puramente cível e não se insere nas medidas protetivas de urgência, 

previstas na Lei 11.340/2006.

Desta forma, em que pese o legislador atribuir a natureza híbrida, 

englobando tanto as causas penais como as cíveis sendo da competência 

deste Juízo torna-se imperioso ponderar que, a presente ação tramitar 

perante esta Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra 

a Mulher acarretará uma sobrecarga de processos e trabalho nesse 

Juizado, comprometendo sua tão almejada e necessária celeridade, 

restando prejuízo para mulheres que atualmente estão vitimadas pela 

violência.

 Além disso, o Informativo de Jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça orienta no sentido de não banalizar o intuito da Lei, vejamos:

“(...) Além do mais, a amplitude da competência conferida pela Lei 

11.340/2006 à Vara Especializada tem por propósito justamente permitir ao 

mesmo magistrado o conhecimento da situação de violência doméstica e 

familiar contra a mulher, permitindo-lhe bem sopesar as repercussões 

jurídicas nas diversas ações civis e criminais advindas direta e 

indiretamente desse fato. Trata-se de providência que a um só tempo 

facilita o acesso da mulher, vítima de violência familiar e doméstica, ao 

Poder Judiciário e lhe confere real proteção. Assim, para o 

estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência 

Doméstica ou Familiar contra a Mulher nas ações de natureza civil 

(notadamente, as relacionadas ao Direito de Família), imprescindível que a 

correlata ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência 

doméstica ou familiar contra a mulher, não se limitando, por conseguinte, 

apenas às medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22, II, IV e 

V; 23, III e IV; e 24 (que assumem natureza civil). Além disso, para a 

fixação dessa competência da Vara Especializada da Violência Doméstica 

ou Familiar contra a Mulher, tem-se que, no momento do ajuizamento da 

ação de natureza cível, DEVE SER ATUAL A SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR A QUE A DEMANDANTE SE ENCONTRE 

SUBMETIDA, A ENSEJAR, POTENCIALMENTE, A ADOÇÃO DAS MEDIDAS 

PROTETIVAS EXPRESSAMENTE PREVISTAS NA LEI 11.340/2006, SOB 

PENA DE BANALIZAR A COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS. 

Informativo nº 0572 Período: 28 de outubro a 11 de novembro de 2015. 

(...)” grifos nosso.,

Tal entendimento se coaduna com a doutrina de Rogério Sanches Cunha 

que, ao apreciar o tema, esclarece:

“(...) Ao Juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

cabe, apenas, determinar a separação de corpos, assim entendida como 

uma medida protetiva de urgência. A ação principal, de separação judicial, 

dissolução de sociedade de fato, nulidade ou anulação de casamento etc. 

deverá ser proposta perante a vara cível indicada pelas normas de 

organização judiciária (nas grandes comarcas, geralmente, há vara 

privativas de família para esse fim). Pensamento diverso levaria a 

conclusão de que os Juizados seriam competentes, também,v.g, para a 

ação de conversão de separação judicial em divórcio, para as ações 

revisionais ou exoneratórias, nas quais se discutiam cláusula relativa a 

alimentos, ou, ainda, para a ação de regulamentação de visitas, para a 

ação de alteração de guarda etc.

Ocorreria, nesse caso, um total esvaziamento das varas da família com o 

deslocamento da competência para os Juizados de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher. Não foi essa, decerto, a intenção do legislador. 

Seu objetivo foi claramente, propiciar ao juiz dos Juizados a adoção de 

medidas de urgência, necessárias num exato momento, sempre em 

proteção da mulher. A partir dai, o que deixa de ser urgente foge, por 

completo da competência dos Juizados e deve ser discutido pelas vias 

adequadas, conforme indicar a organização judiciária local. (...)” grifos 

nosso. Cunha Rogério Sanches, Violência Doméstica: Lei Maria da Penha: 

comentada artigo por artigo, Rogério Sanches Cunha, Ronaldo Batista 

Pinto – 5º edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2014, pág160.

 Assim sendo, por qualquer ângulo que se analise a questão, conclui-se 

pela incompetência deste juízo.

ISTO POSTO, DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecer, processar e 

julgar o presente feito, determinando a sua redistribuição e remessa dos 

autos, com as nossas homenagens, à uma das Varas de Família e 

Sucessões desta Comarca, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias neste Juízo.

Em caráter excepcional, deixo de suscitar conflito negativo de 

competência no caso vertente, diante das ocorrências anteriormente 

mencionadas, visando imprimir a devida celeridade processual e evitar 

prejuízos às partes.

Todavia, caso o douto Juízo da Vara de Família e Sucessões desta 

Comarca entenda ser incompetente, serve a presente decisão desde logo 

como conflito negativo de competência, devendo a Secretaria adotar as 

providências necessárias, com a remessa dos autos ao egrégio TJ/MT 

para os devidos fins.

Às providências.

 Expeça o necessário.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Rondonópolis, 09 de julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 637842 Nr: 8634-82.2015.811.0064

 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: LDDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFSCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlei Mesquita Sandin - 

OAB:5.257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307

 Processo: nº 8634-82.2015.811.0064 – Código 637842.

Vistos etc.

Inicialmente, certifique-se acerca do decurso do prazo para a 

manifestação das partes em relação à quebra do sigilo bancário do 

requerente Lidimar Damas de Freitas.

No mais, considerando o teor da decisão de fls. 1005/1007, DEFIRO os 

pedidos constantes às fls. 1336/1340. Assim, restando infrutífera a 

diligência supra, proceda-se a pesquisa via sistema BACENJUD para 

coleta de informações.

 Portanto, DETERMINO que se oficie as Instituições Financeiras descritas 

às fls.1339/1340, requisitando extratos bancários de 2007 a 2015, isso no 

prazo de máximo de 30 (trinta) dias para o devido cumprimento da medida, 

sob pena de incorrer em crime de desobediência.
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Diante disso, com a chegada dos extratos, intimem-se as partes para 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Além disso, determino à Srª. Gestora Judiciária as diligências necessárias, 

após a chegada das informações, para impedir o acesso de terceiros às 

mesmas, tudo de conformidade com as disposições contidas na 

Consolidação das Normas da E. Corregedoria Geral da Justiça.

Outrossim, suspendo a audiência designada para 25 de julho de 2018 às 

08h30min, por esse motivo, a referida solenidade será reagendada após o 

devido cumprimento da presente deliberação.

 Dê-se ciência ao Ministério Público para manifestação (Artigo 178, II, do 

Código de Processo Civil).

Às providências.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Rondonópolis, 10 de julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 637319 Nr: 8175-80.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO PORTELA FAVRETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO 

- OAB:15606

 Vistos etc.

Inicialmente, verifica-se que o acusado, após ter sido devidamente citado, 

mudou de endereço sem informar a este Juízo (fls. 62), 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 fls. 62, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça.

 Após, retornem-me os autos conclusos.

 Saem os presentes intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 322186 Nr: 374-26.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEY COSTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO MORAES - OAB:4732

 Intimação da dedefsa do acusado para que se manifeste se há interesse 

na oitiva da vítima, em caso positivo, desde já, fica intimado para fornecer 

o endereço da ofendida, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 268187 Nr: 803-08.2000.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO BEZERRA DOS 

SANTOS - OAB:9.521-B

 Intimação do advogado do acusado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar os memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 632038 Nr: 4019-49.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO ROSA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO BEZERRA DOS 

SANTOS - OAB:9.521-B

 Intimação do patrono do acusado para no prazo legal, apresentar as 

razões de apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 615261 Nr: 5922-90.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DE OLIVEIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 Intimação do advogado do acusado da sentença de fls.150/156, haja vista 

que seu cliente deseja recorrer.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 634958 Nr: 6174-25.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR DOS SANTOS ERCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Inicialmente, verifica-se que o acusado, após ter sido devidamente citado 

mudou de endereço sem informar a este Juízo, inclusive, a própria defesa 

do acusado não informou o endereço atualizado do mesmo (fls. 87), razão 

pela qual, o processo seguirá sem a sua presença, na forma preconizada 

pelo Artigo 367 do Código de Processo Penal.

Ademnais, foi nomeada como curadora da vítima, a servidora Sra. 

Raffaely Mainardes de Oliveira.

Por fim, a pedido, faculto vistas ao digno Defensor Público para o 

oferecimento dos memoriais escritos.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Saem os presentes intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº 031/2018-DF- A EXCELENTÍSSIMA DOUTORA ROSÂNGELA 

ZACARKIM DOS SANTOS, JUÍZA DE DIREITO E DIRETORA DO FORO, DA 

COMARCA DE SINOP-MT, no uso de suas atribuições legais, Considerando 

a decisão datada de 15.6.2018, prolatada pela Dra. Rosângela Zacarkim 

dos Santos, nos autos de licença-prêmio código n. 301812, da servidora 

Silvani Wall Gomes, mat. 7662; RESOLVE: Art. 1º Revogar a Portaria n. 

110/2017-DF, que concedeu a servidora Silvani Wall Gomes, mat. 7662, 

licença-prêmio referente ao quinquênio 2013/2017. Art. 2º Remeta-se 

cópia desta Portaria ao Departamento de Recursos Humanos do e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Art. 3º Esta Portaria entrará 

em vigor na data de sua publicação. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.Sinop, 02 de julho de 2018.- ROSÂNGELA ZACARKIM DOS 

SANTOS-Juíza de Direito e Diretora do Foro.

PORTARIA N. 182/2018-cnpar

A Doutora ROSÂNGELA ZACARKIM DOS SANTOS, Juíza de Direito e 

Diretora do Foro da Comarca de Sinop, no uso de suas atribuições legais, 

com fundamento nos artigos 52, inciso XV, da Lei nº 4.964, de 26 de 

dezembro de 1985 (COJE), e;

 Considerando o disposto no art. 18 da Lei 11.419/2006, que autoriza a 

regulamentação da informatização dos processos pelos órgãos do Poder 

Judiciário;

 Considerando os benefícios advindos da substituição do meio impresso 
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de tramitação de autos pelo meio eletrônico, para a garantia da eficiência e 

celeridade das decisões judiciais e administrativas;

 Considerando que o Sistema de Controle de Informações Administrativas 

(CIA) foi desenvolvido pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para o gerenciamento de processos, 

documentos e expedientes em tramitação utilizados por magistrados e 

servidores;

 Considerando a necessidade de regulamentar a implantação de sistema 

de procedimentos administrativos eletrônicos na Comarca de Sinop.

RESOLVE

Instituir, no Fórum da Comarca da Sinop e demais unidades judiciárias 

vinculadas à Diretoria do Foro de Sinop, o Sistema de Controle de 

Informações Administrativas – CIA, como sistema informatizado de 

tramitação de expedientes e procedimentos administrativos e estabelecer 

os parâmetros para o funcionamento, na forma a seguir:

 Disposições Gerais

Art. 1º A tramitação eletrônica dos expedientes e procedimentos 

administrativos de competência do Juízo de Direito do Foro da Comarca de 

Sinop, será regida pela Lei 11.419/2006 e regulamentada por esta Portaria.

Art. 2º Serão instaurados exclusivamente por meio do CIA os expedientes 

e procedimentos administrativos de competência do Juízo de Direito da 

Diretoria do Foro da Comarca de Sinop.

 § 1º Os expedientes e procedimentos serão registrados de maneira 

cronológica e sequencial, com numeração contínua, não cabendo o 

desdobramento por meio de novo cadastro.

 § 2º Os feitos cadastrados no CIA serão remetidos entre as lotações 

cadastradas, de acordo com as atribuições de cada Gestão, que prestará 

as informações relativas ao pedido administrativo.

Art. 3º O CIA compreenderá o controle dos expedientes e procedimentos 

administrativos nos seguintes aspectos:

 I – a tramitação dos feitos;

 II – a padronização de todos os dados e informações;

 III – a produção e o registro dos atos;

 IV – a publicidade dos atos com a remessa ao Diário de Justiça Eletrônico;

Art.4º Para o disposto nesta Portaria considera-se:

 I – certificado digital: meio de identificação eletrônica de seu titular, 

pessoa física ou jurídica, nos termos da Lei nº 11.419, de dezembro de 

2006;

 II – a assinatura eletrônica compreende as seguintes formas de 

identificação do signatário:

 a) assinatura digital: baseada em certificado digital, emitido por Autoridade 

Certificadora credenciada, na forma de lei ou regulamentação específica;

b) usuário (nome de log in) e senha, mediante cadastro no Sistema CIA, 

conforme alínea “b”, inciso III, do § 2º, do artigo 1º, da Lei11.419/2006.

 III - autos do procedimento eletrônico ou autos digitais: conjunto de dados 

e documentos eletrônicos que correspondam aos atos, termos e 

informações do processo;

 IV – digitalização: processo de reprodução ou conversão de fato ou coisa 

produzido originalmente em meio não digital para o formato digital;

 V - documento digital: documento originalmente produzido em meio digital;

 VI - documento digitalizado: reprodução digital de documento originalmente 

físico;

 VII - meio eletrônico: ambiente de armazenamento ou tráfego de 

informações digitais;

 VIII – usuários internos: magistrados e servidores da Comarca de Sinop, 

bem como outros a que se reconhecer acesso às funcionalidades 

internas do sistema de processamento em meio eletrônico;

IX– usuários externos: todos os demais usuários, que não se encontram 

cadastrados no Sistema CIA.

Do credenciamento

Art. 5º O credenciamento de usuários internos no Sistema CIA será 

realizado pela Gestão de Informática do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, Coordenadoria de Tecnologia de Informação.

Art. 6º Os usuários internos terão acesso às funcionalidades do CIA de 

acordo com o perfil e lotação atribuídos na ocasião do cadastramento no 

Sistema.

 Parágrafo único – Em caso de desligamento ou mudança de lotação, a 

Gestão de Recursos Humanos comunicará à Gestão de Informática, que 

procederá a adequação do cadastro, nos termos da normas vigentes.

Art. 7º Os atos terão sua produção, registro, visualização, tramitação, 

controle e publicação exclusivamente em meio eletrônico e serão 

assinados e inseridos digitalmente mediante senha ou certificado digital, a 

fim de permitir identificar o usuário responsável pela sua prática.

 Parágrafo único - O usuário é responsável pelas informações prestadas, 

no ato de credenciamento no Sistema, assim como pela guarda, sigilo e 

utilização de seu usuário e senha ou da assinatura digital, não sendo 

oponível, em qualquer hipótese, alegação de uso indevido, nos termos da 

Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Da Disponibilidade do Sistema

Art. 8º Aos usuários internos, o acesso ao CIA encontra-se 

disponibilizado no portal eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

 Parágrafo único – Em caso de indisponibilidade do sistema, os atos 

urgentes serão praticados de acordo com as regras ordinárias, 

posteriormente digitalizando-se o documento físico, que será destruído 

após a inserção no CIA.

 Dos Expedientes e Procedimentos Administrativos Eletrônicos

 Art. 9º Os expedientes e procedimentos administrativos serão registrados 

pelos usuários internos devidamente habilitados e identificados por nome 

de log in e senha cadastrados no Sistema CIA, ou por meio de certificação 

digital.

 § 1º Os usuários internos cadastrarão os procedimentos e expedientes 

administrativos diretamente no Sistema CIA, registrando-os de maneira 

cronológica e sequencial, com numeração contínua, e, após, fazendo a 

remessa ao setor destinatário.

 § 2º Os usuários externos obterão acesso ao CIA, no Setor de Protocolo 

Geral, podendo requerer o protocolo, a juntada de expedientes e 

documentos, durante o horário destinado ao atendimento do público 

externo no Fórum da Comarca de Cuiabá.

 § 3º Os usuários externos apresentarão os documentos, via de regra, na 

forma física, que serão digitalizados no Setor de Protocolo Geral por 

servidor qualificado, e inseridos no Sistema CIA, sendo fornecido o 

comprovante do protocolo.

 § 4º Os originais recebidos na forma física serão devolvidos ao 

interessado após a digitalização.

 § 5º Caso não ocorra devolução imediata, as petições serão mantidas à 

disposição do interessado no prazo estabelecido no art. 12 desta Portaria, 

contado da data de protocolo, sendo depois eliminadas.

 § 6º Nos procedimentos abrangidos por esta Portaria, todos os atos 

serão realizados por intermédio do próprio Sistema CIA, remetendo-se o 

expediente entre os usuários e lotações cadastradas, para a prestação 

de informações e juntada de documentos.

 § 7º O cadastramento e a primeira tramitação pelo CIA serão realizados 

pela unidade organizacional que der origem ao documento, com a devida 

remessa ao destinatário.

 § 8º Os documentos, expedientes e procedimentos digitais serão 

arquivados quando atingirem a finalidade, podendo ser reabertos por 

qualquer usuário em caso de necessidade.

 § 9º A consulta aos autos digitais pelo público externo será realizada por 

meio do portal eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Art. 10 A autenticidade e a integridade dos atos e peças serão garantidas 

por sistema de segurança eletrônica, mediante uso de senha pessoal ou 

assinatura digital baseada em Certificado Digital.

 I - Os extratos digitais, os documentos digitalizados e juntados aos autos 

pelos usuários têm a mesma força probante dos originais, ressalvada 

alegação motivada e fundamentada de adulteração.

 II – Caberá ao produtor do documento, digital ou digitalizado e que realizar 

a sua juntada aos autos, a zelar pela qualidade deste, especialmente 

quanto à legibilidade.

 III- Os documentos produzidos de forma eletrônica serão inseridos 

mediante uso de senha ou certificação digital, como garantia da origem e 

do signatário.

Art. 11 Os documentos indispensáveis ao protocolo do expediente 

administrativo, serão juntados na forma eletrônica no Sistema CIA.

 I- O pedido e demais atos que se fizerem necessários serão produzidos 

no editor interno do sistema mediante senha pessoal ou assinados 

digitalmente, na forma da Lei n. 11.419/2006.

 II - Em caso de impossibilidade técnica, faculta-se o peticionamento inicial 

e incidental mediante a utilização do editor de texto do juntada de arquivo 

eletrônico, tipo Portable Document Format (pdf).

 III- Os originais dos documentos digitalizados juntados ao CIA serão 

preservados pelos seus detentores, nos termos da Lei n. 11.419/2006.

 IV - A arguição de falsidade do documento original será processada 

eletronicamente na forma da lei processual em vigor.
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 V - Os documentos, cuja digitalização mostrar-se tecnicamente inviável, 

deverão ser depositados na Unidade responsável pelo Expediente, os 

quais serão devolvidos à parte após o arquivamento do feito.

 VI – Não serão recebidos, nem digitalizados, documentos rasurados ou 

ilegíveis.

Art. 12 As peças oriundas de protocolos físicos serão digitalizadas e 

mantidas à disposição dos interessados no Setor de Protocolo Geral, pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, para devolução nos termos do art. 11, § 3º, da 

Lei 11.419/2006.

 Parágrafo único - Decorrido o prazo estabelecido neste artigo, os 

documentos mantidos sob a guarda da Secretaria serão descartados, 

independentemente de intimação do interessado.

Art. 13 Os documentos digitalizados e anexados serão adequadamente 

classificados e organizados por quem os juntar, de forma a facilitar o 

exame dos autos eletrônicos.

 I - Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos devem utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos.

 II - O preenchimento dos campos “tipo de documento” e “assunto”, exigido 

pelo sistema para o protocolo, deve obedecer ao conteúdo do expediente.

 III - Os arquivos anexados aos autos dos procedimentos eletrônicos 

devem ser nominados em correspondência com o seu conteúdo.

IV- A solicitação de juntada de documentos será realizada por meio 

eletrônico pelos usuários internos, ou pelos usuários externos, por meio 

de documento apresentado no Setor de Protocolo Geral, que será 

digitalizado e inserido no processo mediante senha de servidor.

Art. 14 No registro do procedimento, o interessado poderá requerer sigilo 

para o procedimento ou para documentos, por indicação em campo 

próprio. Parágrafo único – A manutenção do sigilo deve ser justificada no 

respectivo pedido, que será deferido ou não pelo magistrado.

Da Comunicação dos Atos

Art. 15 A publicidade das decisões relativas aos procedimentos elencados 

nesta Portaria, dar-se-á por meio do Diário de Justiça Eletrônico.

 § 1º O interessado tomará ciência das decisões também via e-mail, 

encaminhado por meio do próprio Sistema CIA.

 § 2º As publicações eletrônicas, na forma deste artigo, substituem 

quaisquer outros meios e publicações oficiais, para quaisquer efeitos 

legais, à exceção dos casos que, por lei, exijam intimação ou vista 

pessoal, conforme disposto na Lei11.419/2006.

Da materialização de processo, expedientes e documentos digitais

Art. 16 A materialização consiste na impressão ou cópia digital de 

processos, expedientes e documentos puramente digitais quando houver 

necessidade destes tramitarem em outro órgão que não esteja integrado 

com o CIA.

Das disposições finais e transitórias

Art. 17 Todos os procedimentos e expedientes relacionados no artigo 2º e 

instaurados a partir da publicação desta Portaria deverão ser transmitidos 

por meio eletrônico. Parágrafo único - Os procedimentos e expedientes em 

tramitação até a data da publicação desta Portaria continuarão a tramitar 

de forma física até o respectivo arquivamento.

Art. 18 Os casos omissos serão resolvidos pelo Juízo da Diretoria do 

Fórum de Sinop.

Art. 19 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições contrárias.

Publique-se, encaminhando-se cópia, para ciência e divulgação, à 

Presidência do Tribunal de Justiça deste Estado, à Corregedoria-Geral da 

Justiça, ao Conselho da Magistratura, à Presidência da OAB/MT, à 

Procuradoria-Geral da Justiça, à Defensoria Pública Estadual, à 

Procuradoria-Geral do Estado, à Procuradoria-Geral do Município, à 

Coordenadoria da Polícia Civil, a todas as Comarcas deste Estado e 

Unidades Judiciárias e Administrativas deste Fórum.

Registre-se e cumpra-se, afixando-se cópia no átrio deste Fórum.

Sinop, 09 de julho de 2018.

(ASSINADO DIGITALMENTE)

ROSÂNGELA ZACARKIM DOS SANTOS

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005921-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ANTUNES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACSON MARCELO NERVO OAB - MT12.883 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA REIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA Nos termos do 

nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da 

CNGC, remeti para publicação via DJE, expediente para INTIMAR o(a/s) 

advogado(a/s) que patrocina a(s) POLO ATIVO para que, querendo e 

dentro do prazo de 5(cinco) dias, manifestar acerca do(s) Aviso(s) de 

Recebimento (AR)/Certidão do(a) Senhor(a) Oficial(a) de justiça que se 

encontra(m) nestes autos no(s) ID(s).( 13599379). Sinop/MT, 10 de julho 

de 2018. JADER DE SOUZA SANTOS JUNIOR Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004610-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOREIRA DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMAR LEITE PEREIRA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA Nos termos do 

nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da 

CNGC, remeti para publicação via DJE, expediente para INTIMAR o(a/s) 

advogado(a/s) que patrocina a(s) POLO ATIVO para que, querendo e 

dentro do prazo de 5(cinco) dias, manifestar acerca do(s) Aviso(s) de 

Recebimento (AR)/Certidão do(a) Senhor(a) Oficial(a) de justiça que se 

encontra(m) nestes autos no(s) ID(s).( 14078994). Sinop/MT, 10 de julho 

de 2018. JADER DE SOUZA SANTOS JUNIOR Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009441-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DOMORADSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO)

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRANI ZANOTO (RÉU)

SILVIA HELENA SCHIMIDT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO CURIA PEREIRA OAB - MT21501/O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da(s) parte(s) para em quinze dias 

especificarem as provas que pretendem produzir além 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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012988-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONILDA APARECIDA DE ALKAMIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDESON PEREIRA DA SILVA OAB - MT0015846A (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 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Tempestividade Processo: 1012988-18.2017.8.11.0015 

Certifico que a contestação apresentada no ID 11615951, é tempestiva. 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

INTIMO o advogado da parte autora para impugnar a contestação. SINOP, 

10 de julho de 2018 Livia Furquim Rodrigues Queiroz de Souza Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: 
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PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78000-000 TELEFONE: (66) 35203800

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 312739 Nr: 16240-46.2017.811.0015

 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: JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREI ANIBAL ZIEGEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RITA DE CÁSSIA XAVIER - 

OAB:14.868-MT, RUI CARLOS DE FARIA - OAB:6142, WILSON ISAC 

RIBEIRO - OAB:5.871-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTONIO 

BIOLCHI - OAB:18488/O

 Vistos etc.

Em virtude do disposto no art. 55 do CPC, sendo as mesmas partes em 

ambos os processos, e de acordo com o § 3º do citado dispositivo, 

determino o apensamento destes autos aos autos cód. 312738.

Em razão de ter sido realizada instrução anterior, manifestem-se as partes 

se tem algo a reclamar ou provas outras a produzir justificando sua 

pertinência no prazo de 05 dias, sob pena de indeferimento. A seguir, 

conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 229331 Nr: 5207-30.2015.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMERE APARECIDA BENEDITO BEVILAQUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Siqueira Batista 

Macedo - OAB:OAB/MT.17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLY HOEGER - 

OAB:12668/MT

 Intime-se o advogado da parte requerente para, no prazo legal, manifestar 

quanto as desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 227283 Nr: 4016-47.2015.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil S/A - Divisão Pioneer Sementes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MASCARELLO, MABEL APARECIDA 

FOLETO MASCARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705/RS, VINICIUS DUARTE BARNES - OAB:56242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

No que tange ao requerimento de requisição por ofício à JUCEMAT para 

fornecer cópia do contrato social e aditivos da empresa Santa Rita 

Participações e Administração, a fim de averiguar possível fraude à 

execução, não merece prosperar, pois as informações existentes nas 

Juntas Comerciais são de natureza pública, disponíveis a qualquer 

interessado, só podendo o Poder Judiciário, requisitar informações a 

órgãos oficiais caso haja comprovação nos autos de resistência na via 

administrativa.

Nesse sentido, corroborando com o entendimento segue aresto, ora 

compilado com destaques:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO 

DE OFÍCIO À JUCESP PARA OBTENÇÃO DE FICHA CADASTRAL DA 

EXECUTADA. INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO 

PODER JUDICIÁRIO 1. Pretensão de expedição de ofício à JUCESP - Junta 

Comercial do Estado de São Paulo visando à obtenção da ficha cadastral 

completa da executada. 2. Inexistindo óbice legal à obtenção das 

informações pleiteadas pela exequente através de via extrajudicial, ao 

Poder Judiciário não se pode impor a tarefa de promover diligências que 

cabem exclusivamente às partes, ainda mais quando não há comprovação 

inequívoca de que a credora envidou esforços nesse sentido, esgotando 

todas as possibilidades de requisição dos dados junto à JUCESP. 3. 

Agravo de instrumento improvido”. (TRF3 - AG: 33607 SP 

2002.03.00.033607-0, Relator: JUIZ NERY JUNIOR, Julgado em 02/08/2006, 

Publicado no DJE em 06/09/2006, pág. 407).

Calha ressaltar que as solicitações e/ou consultas pelo Poder Judiciário de 

informações às empresas privadas e aos órgãos públicos se afigura 

como medida de caráter excepcional, não devendo este encargo ser-lhe 

transferido, folgando-se a parte em exercitar sua diligências regulares.

Isto posto, INDEFIRO o pedido, a determinar que a parte exequente, em 10 

dias, demonstre a negativa na obtenção dos documentos pretendidos na 

JUCEMAT pela via administrativa, e/ou pugnar o que entender de direito, 

ciente de que sua inércia implicará na devolução da missiva.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 97072 Nr: 4033-30.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:OAB/PR 27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 Intimação do executado e seu cônjuge acerca da penhora do imóvel 

urbano, constituído pelo Lote nº 31, com área total de 14,52ha (quatorze 

hectares e cinquenta e dois ares), a proporção de 6,25%, situado no 

Bairro Chácaras Sinop, no Núcleo Colonial Celeste - matrícula nº 1.334, 

registrada no CRI de Sinop/MT, conforme Termo de Penhora às fls. 150, 

para, querendo, manifestar no prazo legal..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 202721 Nr: 5111-49.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MENZEL MORITA & CIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Lucas Becker Rosa - 

OAB:OAB/MT 24.320/O, GUILHERME CARLOS KOTOVICZ - 

OAB:18.583-MT, MICHEL MENZEL MORITA - OAB:14744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado da parte exequente para providenciar o preparo da 

carta precatória expedida ou que a retire em secretaria para cumprimento, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 298086 Nr: 7254-06.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO BARBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE 

LIMA - OAB:206727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Decorrido prazo superior ao postulado à p. 305, manifeste-se a parte 

autora, em 05 dias, a respeito da certidão negativa do senhor oficial de 

justiça de p. 304, e/ou pugnar o que entender de direito, ciente de que sua 

inércia implicará na devolução da missiva.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 312739 Nr: 16240-46.2017.811.0015

 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: JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREI ANIBAL ZIEGEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RITA DE CÁSSIA XAVIER - 

OAB:14.868-MT, RUI CARLOS DE FARIA - OAB:6142, WILSON ISAC 

RIBEIRO - OAB:5.871-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTONIO 

BIOLCHI - OAB:18488/O

 "Vistos etc. Em virtude do disposto no art. 55 do CPC, sendo as mesmas 

partes em ambos os processos, e de acordo com o § 3º do citado 

dispositivo, determino o apensamento destes autos aos autos cód. 

312738. Em razão de ter sido realizada instrução anterior, manifestem-se 

as partes se tem algo a reclamar ou provas outras a produzir justificando 

sua pertinência no prazo de 05 dias, sob pena de indeferimento. A seguir, 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 77763 Nr: 6132-41.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITACIARA MOTORS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEVALDIR GRAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, PAULA PICHEK LOPES DOS SANTOS - 

OAB:17.773/E, THIAGO REBELLATO ZORZETO - OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A, MIGUEL TAVARES MARTUCCI - 

OAB:9672 A - MT

 Intime-se o advogado da parte requerente para, no prazo legal, 

comparecer nesta Secretaria a fim de retirar a certidão expedida, bem 

como requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 261442 Nr: 4558-31.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANAILTON DOS SANTOS CANTANHEDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:OAB/MT 8506-A

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DO 

AGENDAMENTO DA PERÍCIA MÉDICA PARA O DIA 02/08/2018 ÀS 

15H00MIN, NA GERÊNCIA DE MEDICINA LEGAL - POLITEC SINOP, SITO A 

RUA DAS IPOMÉIAS ESQUINA COM AVENIDA DOS JEQUITIBÁS, Nº 1.201 - 

SETOR INDUSTRIAL NORTE, NOS TERMOS DO OFÍCIO ÀS FLS. 89, QUAL 

SEJA: O INTERESSADO DEVERÁ COMPARECER COM OS SEGUINTES 

DOCUMENTOS, OBRIGATORIAMENTE: 1) CÓPIA DO BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA DA ÉPOCA DO ACIDENTE; 2) RELATÓRIO DO (S) MÉDICO 

(S) ASSISTENTE (S) DA ÉPOCA DO ACIDENTE; 3)DOCUMENTAÇÃO DA 

INSTITUIÇÃO ONDE FOI ATENDIDO COM DIA, HORA E TEMPO DE 

ATENDIMENTO (PRONTUÁRIO MÉDICO); 4) OS EXAMES DA ÉPOCA DO 

ACIDENTE, COM LAUDO; 5) OS EXAMES ATUAIS, COM LAUDO E 

6)PARECER ATUAL (ATÉ TRÊS MESES), DETALHADO, DO (S) MÉDICOS 

(S) ASSISTENTES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 191477 Nr: 13098-73.2013.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MENDES PAVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA AGRÍCOLA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:7184-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gérson Luís Werner - 

OAB:6298-A

 Intime-se o advogado da parte embargante para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar acerca da proposta de honorários periciais acostada às 

fls. 88/89, observando os termos da r.decisão de fls. 82.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 79507 Nr: 7898-32.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA DE PINHO FERREIRA 

(BORRACHARIA ZUZAREL), ANDREIA DE PINHO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado da parte requerente para manifestar, no prazo legal, 

acerca do desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 12079 Nr: 1716-40.2000.811.0015

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENECE PARTS PEÇAS PARA TRATORES E SERVIÇOS 

LTDA, PAULO MÁRCIO PIMENTEL, MÁRCIA RAQUEL PIMENTEL KERBER, 

PAULO PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 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: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 Intime-se o advogado da parte embargada para manifestar, no prazo 

legal, acerca do desarquivamento dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 185696 Nr: 6846-54.2013.811.0015

 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: DIRCEU SMAK - ESPÓLIO, ANGELA APARECIDA DA 

SILVA SMAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA MAR CONSTRUÇÕES LTDA, GB 

PRESTADORA DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Isto posto, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido, em parte, não 

reconhecendo a responsabilização solidária da requerida GB Prestadora 

de Serviços na Construção Civil Ltda., mas reconhecer exclusivamente a 

responsabilidade da requerida Via Mar Construções Ltda. Assim, hei por 

bem condená-la a pagar ao espólio autor o valor de R$ 15.006,75, 

correspondente à obra realizada pelo de cujus, devidamente 

representado, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir 

da data da entrega da obra (07/04/2011) e acrescido de juros de mora de 

1% ao mês desde a citação válida havida no processo de nº 

0000402-23.2011.5.23.0037, que tramitou na 2ª Vara do Trabalho de 

Sinop/MT, até o efetivo pagamento. Condeno a parte requerida 

responsabilizada, Via Mar Construções Ltda., a pagar as custas e as 

despesas processuais, além dos honorários advocatícios da contraparte, 

os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 85 do 

CPC. Interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, intime-se para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou 

sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com as 

nossas homenagens.Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC.Preclusas as vias recursais, certifique-se e anote-se. Se nada 

for requerido em 15 dias, baixe-se e arquive-se.P. I. C.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 119447 Nr: 11772-20.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOICE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR BOGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELLIPE GEBAUER DE 

NEGREIRO - OAB:14583 - MT, LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - 

OAB:MT/3530-A

 Intime-se o advogado da parte requerente para, no prazo legal, manifestar 

quanto as desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 306318 Nr: 12463-53.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THACIUS TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:OAB/MT 18.603/B, GISLAINE CRISPIM DE FARIA 

CRUZ - OAB:16988, JULIANA GARCIA RIGOLIN - OAB:OAB/MT 18067, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:MT - 16.691/A, MARIA 

AMÉLIA C. MASTROROSA VIANNA - OAB:OAB/ 16555 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO, em parte, o pedido de p. 21/23, a determinar que seja realizada a 

busca de endereços da parte requerida, por meio dos sistemas 

informatizados disponibilizados pelo E. TJMT (Infojud, Bacenjud e Siel), por 

serem mais céleres e menos onerosos, a devolver uma prestação 

jurisdicional eficaz.

Encontrados os endereços, cumpra-se na forma deprecada.

Caso a parte autora preferir, poderá ela diligenciar naqueles órgãos 

indicados à p. 22.

 Se descortinado o mesmo endereço já constante nos autos, intime-se a 

parte autora para manifestar-se em 10 dias, pugnando o que entender de 

direito, ciente de que sua inércia implicará na devolução da missiva.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 200317 Nr: 2977-49.2014.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629-SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Vistos etc.

Verificado que a pretensão autoral consiste na revisão de tarifas e 

encargos contratuais, dentre eles, a tarifa de registro de contrato e 

serviços de terceiro. No ponto, importante registrar que o julgamento dos 

processos decorrentes de financiamentos bancários que versem sobre 

questões relativas a “serviços prestados por terceiros, registro de 

contrato e/ou avaliação do bem dado em garantia” encontram-se 

suspensos em todo território nacional, em virtude da h. decisão prolatada 

no REsp nº. 1.578.526, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis:

“[...] Desse modo, afeto à SEGUNDA SEÇÃO o julgamento do presente 

recurso para, nos termos do art. 1.040 do Código de Processo Civil, 

consolidar o entendimento desta Corte acerca da "validade da cobrança, 

em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por 

terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem.

Determino 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. [...] (Brasília 

(DF), 31 de agosto de 2016. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO 

Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 02/09/2016)”.

Desta forma, ressalvadas as hipóteses no REsp assinaladas, mantenho o 

sobrestamento do presente feito até o julgamento dos Recursos Especiais 

afetos aos referidos temas, devendo as partes informarem o juízo tais 

desfechos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 260192 Nr: 3848-11.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W S TRANSPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:OAB/SP 236.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, para dar prosseguimento ao feito, pugnando o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

do processo sem resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, 

inciso III, e § 1º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 171645 Nr: 6937-81.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOUVIER & CIA LTDA - ME, ANDRIELI BOUVIER

 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: ESTEVAN MIZZANI 

SCHNEIDER CONTINI - OAB:13894/MT

 Intime-se o advogado da parte requerida para manifestar, no prazo legal, 

acerca da petição acostada aos autos às fls.283/284.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 158364 Nr: 5551-50.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO RODRIGUES, MARIA LÚCIA DOS REIS, MARA 

APARECIDA DELFINO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMAZÉNS GERAIS VALE DO VERDE LTDA, 

VILTON OSCAR BORGMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT, 

LEONARDO PERIM DE PAULA - OAB:OAB/MT 20.587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 Intime-se o advogado da parte requerente para manifestar, no prazo legal, 

acerca do desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 273844 Nr: 12297-55.2016.811.0015

 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: ZENO NICOLAU SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRA MAR MARMORES E GRANITOS EIRELI, 

JUSCILAINE MARIA DE ALMEIDA, MARCELO CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA - 

OAB:17599 - MT, LEONARDO DIAS FERREIRA - OAB:9073-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc. Pretensão de despejo, c/c cobrança de aluguéis e resolução 

contratual aforada por Zeno Nicolau Schneider em face de Serra Mar 
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Marmores e Granitos Eireli, Juscilaine Maria de Almeida e Marcelo Cardoso 

da Silva, todos qualificados. (...). Isto posto, a teor do art. 487, inciso I, do 

CPC, hei por JULGAR PROCEDENTES, em partes, os pedidos formulados 

na inicial, com resolução de mérito, para: a) Decretar o despejo da parte 

requerida. Na forma dos arts. 63, § 1.º, alíneas “a” e “b” e 65 da Lei n.° 

8.245/1991, concedo-lhe o prazo de 15 dias para voluntariamente 

desocupar o imóvel. Findo tal prazo sem que tenha havido a espontânea 

saída dos requeridos, efetue-se o despejo, inclusive com arrombamento, 

se preciso for, requisitando-se ainda, caso necessário, força policial. Na 

hipótese de execução provisória, a parte autora deverá ofertar caução 

referente a 06 meses de aluguel, atualizado até a data de sua prestação, 

consoante dispõe o art. 64 da Lei n.º 8.245/1991. b) Condenar a parte 

requerida a pagar os alugueres, descontados os valores mencionados, 

nas condições e bases retro expendidas. c) Decretar a consequente 

resolução do contrato de p. 14/23.

d) Condenar ainda a parte requerida a pagar as custas e as despesas 

processuais, assim como os honorários advocatícios da contraparte, que 

arbitro em 10% sobre o valor devido a que alude a alínea “b” deste 

dispositivo, de acordo com os meros cálculos aritméticos, a serem 

produzidos pela parte autora em eventual cumprimento de sentença, nos 

termos dos arts. 82, 84 e 85 do Código de Processo Civil. (...). Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido em 15 dias, certifique-se, 

anote-se, baixe-se e arquive-se. P. R. I. C."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 226001 Nr: 3364-30.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VALMIR AGOSTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a r. decisão de fls.56, CERTIFICO que, decorreu o prazo 

de suspensão deferido. Assim, impulsiono o presente feito ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar o exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, requeira o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 131560 Nr: 10776-85.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERANDI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA GOULART - 

OAB:13439-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a r. decisão de fls.42, CERTIFICO que, decorreu o prazo 

de suspensão deferido. Assim, impulsiono o presente feito ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar o exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, requeira o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 196435 Nr: 18178-18.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNO JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEOVANIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELITON ALVES URZÊDO - 

OAB:93.971/MG

 Em cumprimento a r. decisão de fls.71, CERTIFICO que, decorreu o prazo 

de suspensão deferido. Assim, impulsiono o presente feito ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar o exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, requeira o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 242630 Nr: 13748-52.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR QUALIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a r. decisão de fls.73, CERTIFICO que, decorreu o prazo 

de suspensão deferido. Assim, impulsiono o presente feito ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar o exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, requeira o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 210880 Nr: 11664-15.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COURA COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILCENO CALEFFI - OAB:19.010, 

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19753, LILIANE ANDREA DO 

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:

 Em cumprimento a r. decisão de fls.80, CERTIFICO que, decorreu o prazo 

de suspensão deferido. Assim, impulsiono o presente feito ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar o exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, requeira o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 249870 Nr: 18260-78.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMIRIO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÊNUS MARA SOARES DA SILVA 

- OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a r. decisão de fls.52, CERTIFICO que, decorreu o prazo 

de suspensão deferido. Assim, impulsiono o presente feito ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar o exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, requeira o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 39252 Nr: 2614-14.2004.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCLIDES DOMINGOS FRIZON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLNEI RIGHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - 

OAB:MT / 7.974-B

 Em cumprimento a r. decisão de fls.219, CERTIFICO que, decorreu o prazo 

de suspensão deferido. Assim, impulsiono o presente feito ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar o requerente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 43191 Nr: 7913-69.2004.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOTREQ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA NOSSA SENHORA DO PILAR 

LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALFEU M. RAMOS - 

OAB:MT-5.291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CESAR FERREIRA 

NASCIMENTO - OAB:128684/SP

 Em cumprimento a r. decisão de fls.152, CERTIFICO que, decorreu o prazo 

de suspensão deferido. Assim, impulsiono o presente feito ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar o exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, requeira o que entender de direito. Nada mais.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005446-12.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERSON MACIEL DE SOUZA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1005446-12.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente, 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Sinop/MT, 30 de maio de 

2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000066-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THAILLY MAYCON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000066-08.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente, 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no 

art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentados 

pela parte requerente. Sinop/MT, 07 de junho de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001537-30.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER DE FREITAS COTRIM - ME (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no 

bairro Jardim Primavera, na cidade de Sinop, e , devendo para tanto 

recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – 

guias – diligências – 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: 1000294-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ESTEVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

ITAU UNIBANCO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000294-80.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente, 1. Preliminarmente, consigno que, nesta data, 

procedi à retificação da autuação, a fim de que conste a classe judicial 

correta. 2. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 

98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que 

presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, 

conforme declaração e documentos apresentados pela parte requerente. 

3. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 

334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 4. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 5. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 6. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). Sinop/MT, 18 de junho de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000297-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SALMO GONCALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ITAU UNIBANCO S.A. (RÉU)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000297-35.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente, 1. Preliminarmente, consigno que, nesta data, 

procedi à retificação da autuação, a fim de que conste a classe judicial 

correta. 2. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 

98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que 

presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, 

conforme declaração e documentos apresentados pela parte requerente. 

3. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 

334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 4. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 5. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 6. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). Sinop/MT, 18 de junho de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000427-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE SOUZA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (RÉU)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000427-25.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente, 1. Preliminarmente, consigno que, nesta data, 

procedi à retificação da autuação, a fim de que conste a classe judicial 

correta. 2. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 

98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que 

presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, 

conforme declaração e documentos apresentados pela parte requerente. 

3. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 

334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 4. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 5. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 6. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). Sinop/MT, 18 de junho de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz 

de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006742-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES PEREIRA GRACIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006742-69.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ANTONIO 

ALVES PEREIRA GRACIA REQUERIDO: TRICARD SERVICOS DE 

INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA Vistos, etc... 

Compulsando os autos, verifica-se que a petição inicial foi endereçada 

para o Juizado Especial local, sendo o processo equivocadamente 

distribuído perante este juízo da 3ª Vara Cível local. Deste modo, declino 

da competência e determino a redistribuição do presente feito à 7ª Vara 

Cível desta Comarca. Baixas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006376-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MABILETE CONTABILIDADE LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE ALESSANDRA DE MATOS SANTORELLI PISETTA OAB - 

MT21943/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI DA SILVA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006376-30.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: MABILETE 

CONTABILIDADE LTDA - EPP EXECUTADO: CLAUDINEI DA SILVA ROCHA 

VISTOS, ETC... Cite-se o executado para que no prazo de três dias efetue 

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. 

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o art. 840, II do CPC, se não houver depositário judicial, 

como é o caso, os bens ficarão em poder do exequente, salvo nos casos 

de difícil remoção ou quando anuir o exequente, hipótese em que os bens 

poderão ficar depositados em poder do executado, e também porque o 

Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos. Não sendo encontrado o executado, procedo ao Sr. Oficial de 

Justiça de acordo com o que determina o art. 830 e § 1º do novo CPC, e o 

exequente o que determina os parágrafos 2º e 3º do mesmo dispositivo. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, e, 

havendo pagamento integral no prazo de três dias, reduzo-os pela 

metade. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006444-77.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP (EXECUTADO)

CAIO COELHO DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006444-77.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP, CAIO 
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COELHO DE MORAES Vistos, etc... Intime-se o Exequente para que, no 

prazo de 15 dias, traga aos autos o demonstrativo do débito atualizado, 

nos termos do art. 798, I, b, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011232-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS BOTIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPOL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILO BOSCOLI DIAS OAB - MT0020423S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011232-71.2017.8.11.0015. AUTOR: JOAO CARLOS 

BOTIN RÉU: MAPOL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME 

Vistos etc... Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, 

além das já constantes dos autos, esclarecendo qual a sua finalidade, no 

prazo de dez dias, sob pena de indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo 

prazo digam se pretendem seja designada audiência de conciliação. Com 

ou sem a manifestação as partes, conclusos para proferir despacho 

saneador, ou, se for o caso, julgar antecipadamente a lide. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006211-80.2018.8.11.0015

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:

ALDA CLACI WEIMANN FEIX (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006211-80.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ALDA CLACI 

WEIMANN FEIX Vistos, etc... Compulsando os autos, verifico que a 

notificação extrajudicial foi devolvida pelo motivo “ausente” (ID. 13818044 - 

Pág. 4), nesses casos, cabe ao Autor proceder com a notificação ficta da 

devedora/Ré, por meio de edital, para que comprove que a constituiu em 

mora. Nesse sentido: APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE 

NO CONTRATO MAS DEVOLVIDO PELO MOTIVO "AUSENTE" - NÃO 

PROVIDENCIADA NOTIFICAÇÃO POR OUTROS MEIOS - MORA NÃO 

CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA 

AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. A notificação 

extrajudicial enviada ao devedor no endereço constante no contrato mas 

devolvida pelo motivo "ausente" não é suficiente para comprovar a mora, 

cabendo ao credor fazê-lo por outros meios. A comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente 

(Súmula n. 72/STJ). (Ap 45724/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, 

Publicado no DJE 26/05/2017) Diante disso, intime-se o Banco/Autor para 

que traga aos autos documento que comprove a constituição em mora da 

devedora, tendo em vista que consta somente a notificação extrajudicial 

que retornou pelo motivo “Ausente”. Prazo de 15 dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006313-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU JOSE MOYSES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006313-05.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ELIZEU JOSE 

MOYSES DOS SANTOS Vistos, etc... Intime-se o Requerente, para que 

traga aos autos o documento que comprove a mora do Requerido, nos 

termos do §2º do art. 2º do Decreto-lei 911/69, no prazo de 15 dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 161052 Nr: 8542-96.2011.811.0015

 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: GERSON LUIS WERNER, MARCOS LEVI BERVIG, 

DANIELA SEEFELD WERNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMAZÉNS GERAIS CASONATTO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GERSON LUIS WERNER - OAB:46881, LUCIANA 

WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222, MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:6312/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON COSTA FARIAS - 

OAB:2931

 Vistos, etc...

Recebo a presente exceção de suspeição.

Registre-se e autue-se em apartado a petição, para que este Magistrado 

possa dar as suas razões de não suspeição.

Nos termos do art. 313, III, do CPC, suspendo o curso do processo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Sinop, 9 de julho de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 191149 Nr: 12774-83.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO MENESTRINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA DENISE MICHELS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZABETE RUTE RIETH - 

OAB:10301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA TONETTI GALIASSI 

SCHEID WEIRICH - OAB:18.157-MT

 Nos termos do Provimento nº-56/2007-CGJ e artigo 152, VI do NCPC, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da 

Executada, para manifestar-se no autos no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da certidão de fls.62.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 160317 Nr: 7698-49.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR MARTINS ZILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIANO LOURENÇO 

SANCHES - OAB:11333/MT, CRISTIANY ROBERTA CONCEIÇÃO - 

OAB:13004/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 Processo nº 7698-49.2011

Vistos, etc.
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Intime-se o exequente/impugnado para que se manifeste sobre a 

impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 140/144 no prazo de 15 

dias.

Após, cls. para deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 122941 Nr: 2111-80.2010.811.0015

 AÇÃO: Prestação de Contas - Oferecidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMIFRA AGRO INDUSTRIAL LTDA, GUILHERME 

DOMINGOS CAMILOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR MORAS - 

OAB:10383/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:OAB/SP 126.504

 (...) Não havendo mais preliminares, passo a analisar o direito da Autora 

em exigir as contas (artigo 550 do CPC/15 – artigo 914 do CPC/73). 

Compulsando os autos, verifico que ao contestar a ação, a Ré, além das 

preliminares já enfrentadas, asseverou que sempre prestou contas a 

Autor, enviando-lhe “mensalmente os extratos de movimentação de sua 

conta, discriminado, pormenorizadamente as despesas por ela realizada” 

(fls. 125), inexistindo recusa de sua parte em prestá-la. Esse é um 

argumento utilizado comumente pelas instituições financeiras, ocorre, que 

os extratos não se prestam para o fim pretendido pela Autora, na medida 

que não contem todas as informações de que necessita o depositante, 

além do que são desprovidos de documentação que embasam as 

informações ali lançadas. No caso em tela, não há dúvida que a 

Autora/Depositante tem direito de reclamar a prestação de contas por 

partes do depositário, mormente quando discorde de lançamentos em sua 

conta. Por isso, agindo o Banco/Réu na qualidade de depositário, 

administrando bens, negócios ou interesses, obviamente deve prestar 

conta de seus atos, ainda mais quando percebe por esta administração, 

não restando outro caminho a este Magistrado, senão o de julgar 

procedente a primeira fase desta ação. Pelo exposto, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, 

condenando a Ré a prestar os esclarecimentos requeridos na inicial – em 

especial aqueles lançados às fls. 13/14, no prazo de 15 dias, nos termos 

do artigo 550, § 5º e 551, ambos do CPC/15. Condeno a Ré nas custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), nos moldes do art. 85, § 8°, do C.P.C. P.R.I.C. Sinop, 09 de julho 

de 2018. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 170274 Nr: 5329-48.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA FERNANDA ESTRATO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RENAUT DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON ARRUDA MORENO - 

OAB:5415/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MILLEN ZAPPA - 

OAB:27.862 PR, AURÉLIO CÂNDIO PELUSO - OAB:32.521 PR

 (...) Tomando-se por base os aspectos do caso concreto, extensão do 

dano, condições socioeconômicas e culturais das partes, condições 

psicológicas e grau de culpa dos envolvidos, arbitro o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais 

causados, por entender que o montante é compatível com os transtornos 

e constrangimentos causados a Autora. Diante do exposto, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a pretensão da Autora, 

para CONDENAR a Ré, a título de indenização por danos morais, ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente, 

pelo INPC, a partir da prolação desta sentença até o efetivo pagamento, 

nos moldes da Súmula 362 do STJ, e juros de mora a partir da citação, por 

se tratar de relação contratual. CONDENO a Ré ao pagamento das custas 

e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, que arbitro 

em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do 

CPC. CONFIRMO a tutela antecipada anteriormente concedida as fls. 34/36, 

para determinar a exclusão do nome da Autora dos Órgãos de Proteção 

ao Crédito (SERASA), com relação à dívida apontada às fls. 33. Com o 

trânsito em julgado, oficie-se ao SERASA para que proceda a baixa 

definitiva do nome da Autora de seu registro, com relação à dívida aqui 

questionada, e, aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo 

prazo 15 dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), 

porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 meses, 

desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de 

cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a 

obrigação no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor 

da condenação e honorários de segunda fase. P.R.I.C. Sinop, 09 de julho 

de 2018. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 221688 Nr: 685-57.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAR ALIONÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO AYMORÉ CRÉDITO,FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SABINO RIBEIRO SOARES NETO - 

OAB:10.861 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA PEREIRA DO 

NASCIMENTO - OAB:218.978, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 (...) Neste sentido: EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 

FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. 

DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, após a vigência da Lei 11.232/2005, não há 

necessidade de intimação pessoal do executado para fins de aplicação de 

astreintes. 2. Verifica-se razoável a fixação de multa que observa um 

limite máximo a fim de que se evite o enriquecimento sem causa da parte a 

quem aproveita. 3. A aplicação da correção monetária é viável, pois tem a 

mera finalidade de preservar o valor da moeda. 4. Não incidem juros de 

mora sobre astreintes arbitrada pelo descumprimento de obrigação de 

fazer, sob pena de configurar bis in idem. 5. Recurso conhecido e 

parc ia lmente prov ido.  (TJ-DF 07177570420178070000 DF 

0717757-04.2017.8.07.0000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de 

Julgamento: 11/04/2018, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 27/04/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobre o resultado do 

cálculo supra, deverão incidir 10% de multa e honorários de segunda 

fase, art. 523, § 1º do CPC, fls. 189, devendo o montante correspondente 

ao resultado deste cálculo ser levantado em favor do exequente para a 

conta indicada às fls. 199, com a intimação pessoal deste. O saldo 

remanescente, incluído o valor depositado às fls. 62, deverá ser levantado 

em favor do Banco Aymoré, devendo o seu representante legal ser 

devidamente intimado. Por fim, considerando que o executado quitou 

integralmente a dívida, julgo extinta a fase de execução de sentença, nos 

moldes do art. 924, II do CPC. Com o trânsito em julgado e cumpridas as 

diligências acima determinadas, arquivem-se os autos com as cautelas 

legais. P.R.I.C CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 150034 Nr: 11165-70.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELEN REGINA BAST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC - CAMPUS SINOP AEROPORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 7274, JACSON MARCELO NERVO - 

OAB:12883/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A, DANIEL HERANI LOPES - OAB:RJ/143.950

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, certifico que o Recurso de 
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Apelação Adesivo interposto pela Requerente, juntado aos autos às 

fls.298/321, fora protocolizado no prazo de Lei, bem como, que a parte 

recorrente deixou de efetuar o recolhimento do preparo, por ser 

beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Certifico ainda, que nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC/2015, procedo 

a intimação do Advogado da Apelada, para apresentar as contrarrazões 

ao Recurso de Apelação Adesivo, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 162239 Nr: 9966-76.2011.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO RUDIMAR ZIMPEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:MT/9.344, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:MT 15.687-A, FABRICIO KAVA - OAB:14468-A/MT, IGOR 

GIRALDI DE FARIA - OAB:MT/7245, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT

 (...) Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (Classe: 

Apelação,Número do Processo: 0801555-36.2015.8.05.0080, Relator (a): 

José Cícero Landin Neto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 13/09/2016 

) (TJ-BA - APL: 08015553620158050080, Relator: José Cícero Landin 

Neto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 13/09/2016) Deste modo, 

não há que se falar em venda casada, e muito menos em ausência de 

liquidez, certeza e exigibilidade do título de crédito que embasa a 

execução. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os presentes Embargos à 

Execução, CONDENANDO o Embargante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, ficando sua cobrança 

condicionada ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, 

ante a assistência judiciária gratuita concedida às fls. 75. Translada-se 

cópia desta decisão para os autos de n° 5143-59.2011.0015 (Código nº 

157986), e prossiga a execução em seus ulteriores termos. Com o trânsito 

em julgado da sentença, aguarde-se a manifestação da parte interessada 

pelo prazo 15 (quinze) dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 

da CNGC), porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 (seis) 

meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido 

de cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra 

a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% 

sobre o valor da condenação e honorários se segunda fase. P.R.I.C. 

Sinop/MT, 09 de julho de 2018. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 254418 Nr: 446-19.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA NARA MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 208.53-A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530-A, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 446-19.2016

Vistos, etc...

Consórcio Nacional Honda Ltda ingressou com a presente Ação de Busca 

e Apreensão pelo rito do Decreto-Lei nº 911/69, contra Silvia Nara 

Mendonça, visando a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente 

em seu favor.

A liminar foi deferida às fls. 36.

Tentou-se a citação da Ré e a apreensão do bem, mas ambas as 

diligências restaram infrutíferas, fls. 53.

 Entre um ato e outro, intimou-se a Autora, por seu advogado, para que 

desse prosseguimento ao feito, requerendo o que entendesse de direito, 

fls. 60, contudo, quedou-se inerte, fls. 63. Diante disso, intimou-se o 

representante legal da Autora, por AR, porém, este, também, manteve-se 

silente, fls. 63.

 Diante da falta de interesse da Autora na continuidade do feito, 

deixando-o sem impulso desde agosto de 2017, julgo extinto o processo, 

sem resolução de mérito, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso 

III, do Código de Processo Civil.

Custas pela Autora. Proceda-se o levantamento de eventual restrição 

sobre o objeto desta demanda, caso determinada por este Juízo.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

 Sinop/MT, 03 de maio de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 222493 Nr: 1167-05.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDRAÇARIA BELAS ARTES EIRELI - ME, 

DIRLEI ANTONIO POLLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, ELAINE PACHECO DOS SANTOS - 

OAB:237.070/SP, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:

 Intimar o advogado do autor Dr. MARCO ANDRE HONDA FLORES para 

que no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito de 02 (duas) 

diligências complementares, a fim de proceder o cumprimento do mandado 

de penhora, remoção, avaliação e intimação, no bairro Jardim Botânico, 

devendo para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – 

acessar Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de 

guia diligência – adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar 

bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para 

posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 102032 Nr: 9038-33.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADY CASONATTO, MARILZA DA SILVA, 

AGENOR CASONATTO, SIMONE KOTHARDE CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BEZERRA - 

OAB:11714-A, JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:10962-B/MT, WILLIAM 

JOSE DE ARAUJO - OAB:3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 Intimar o advogado do executado Dr. RAFAEL BARION DE PAULA para 

que, se manifeste no prazo de cinco dias acerca da petição de fls. 

338/339 dos autos, bem como, para que acompanhe o cumprimento da 

carta precatória que será enviada via malote digital para o Cartório 

Distribuidor da Comarca de Tabaporã - MT, a fim de que a mesma não seja 

devolvida por falta de providência da parte, bem como para que todas as 

manifestações referentes a mesma sejam realizadas diretamente naquela 

Comarca.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 215737 Nr: 15496-56.2014.811.0015

 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): FERNANDA CLAUDIA CABRAL MAY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19010/MT, GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19.753/O, 

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - OAB:11.543-B, RAFAEL 

BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 15496-56.2014.811.0015 CÓDIGO: 215737

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP - 

HOSPITAL SANTO ANTONIO

PARTE RÉ: FERNANDA CLAUDIA CABRAL MAY

CITANDO(A, S): Requerido(a): Fernanda Claudia Cabral May, Cpf: 

84076909453, Rg: 890230 SSP PB, brasileiro(a), casado(a), empresaria.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 24/10/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 6.019,78

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para que, no prazo de 03 

(três) dias, contados da expiração do prazo deste edital, efetue 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, 

com depósito de 30%, mais custas e honorários.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA 

CERTA, COM BASE EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL, promovida por Fundação 

de Saúde Comunitária de Sinop (Hospital Santo Antônio), regularmente 

inscrita no CNPJ 32.944.118/0001-64, com sede na Av. dos Flamboyants, 

nº 2145, nesta cidade de Sinop/MT, em desfavor de FERNANDA CLAUDIA 

CABRAL MAY, brasileira, inscrita no CPF 840.769.094-53. A Requerente é 

credora da Requerida com base em Títulos de Créditos na modalidade 

Cheque, cuja importância originária era de R$ 5.635,13 (cinco mil, 

seiscentos e trinta e cinco reais treze centavos) e que devidamente 

atualizada perfaz em R$ 10.162,74 (dez mil, cento e sessenta e dois reais 

e setenta e quatro centavos). No presente, os Cheques nº cártula 000063; 

nº cártula 000064; nº cártula 000067; nº cártula 000068; nº cártula 

000069; nº cártula 000074; nº cártula 000075; nº cártula 000076, ambas 

séries "EJL" do Banco SANTANDER, Agência 4168, Conta 00299-6, Sinop 

- MT, a saber, dados em razão de pagamentos pelos serviços efetivados 

pela Requerente. Todavia, os Títulos foram devolvidos por insuficiência de 

fundos. Requer na petição inicial a procedência da demanda mediante o 

pagamento da dívida atualizada da Requerida perante a Requerente; os 

benefícios da gratuidade de justiça; a citação da Requerido; produção de 

provas por todos os meios admitidos, bem como as intimações constando 

em nome dos procuradores, atribuindo, por fim, o valor da Causa, que 

devidamente atualizada se perfaz em R$ 10.162,74 (dez mil, cento e 

sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos).

DESPACHO: FL. VISTOS, ETC... Defiro ao autor os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Cite-se a executada para que no prazo de 

três dias efetue 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, com depósito de 30%, mais custas e honorários. 

Recaindo a penhora em bem imóvel, intime-se a executada, e seu cônjuge, 

se casada for, para conhecimento. Recaindo a penhora em bem móvel, 

determino a sua remoção, pois, conforme dispõe o § 1º do art. 666 do 

CPC, os bens penhorados somente serão depositados em poder da 

executada, com a expressa anuência do exequente ou nos casos de 

difícil remoção, e também por que o Supremo Tribunal Federal declarou 

inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, independentemente da 

hipótese, salvo em caso de alimentos. Caso não seja encontrado bem 

passível de penhora, e não tendo o exequente indicado bem a serem 

penhorados, intime-se o douto advogado, e na falta deste, a própria 

executada, para que no prazo de cinco dias indique bens a penhora, sob 

pena de multa de até 20% sobre o valor em execução. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito, e, havendo pagamento 

integral no prazo de três dias, reduzo-os pela metade. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

 DESPACHO FL. 72: Vistos etc... Proceda a busca de endereço da 

Requerida através dos sistemas de informação disponíveis ao Poder 

Judiciário. Após, cumpra-se o despacho inicial nos endereços onde ainda 

não tenha havido diligências. Restando infrutífera a diligência supra, defiro 

o pedido de citação por edital, conforme requerido às fls. 71, este pelo 

prazo de 20 dias, nos termos do despacho inicial. Não havendo 

manifestação, nomeio-lhe Curador Especial na pessoa do Douto Defensor 

Público que oficia nesta Comarca, o qual deverá ser intimado desta 

nomeação e, querendo, ofereça defesa no prazo legal, bem como, 

acompanhe o feito até seus ulteriores termos. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO. Juiz de Direito. Eu, Silvia Regina 

Gouveia, Auxiliar Judicial, digitei.

 Sinop - MT, 27 de junho de 2018.

Vânia Maria Nunes da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 255521 Nr: 1157-24.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA RUSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o douto advogado do autor Dr. MARCELO BRASIL SALIBA para 

que no prazo de cinco (05) dias recolha as guias para expedição de Carta 

Precatória a ser encaminhada para a Comarca de Colniza - MT, (Endereço 

localizado pelo sistema de informação disponivel ao Poder Judiciáriao, fl. 

89) com a finalidade de proceder a busca, apreensão e citação, sendo 

que referidas guias encontram-se disponíveis no site www.tjmt.jus.br

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 165966 Nr: 764-41.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASFER INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SARNEY RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CARLOS ALVES 

BOTIN - OAB:14480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN para 

que no prazo de cinco dias se manifeste e requeira o que entender de 

direito com relação a devolução da carta precatória de fls. 154/163, sem o 

devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 189527 Nr: 10891-04.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIZAK SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA - EPP, 

ORLANDA MARIA DE ALCANTARA, CELSO JUNIOR PORTELA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, ERNESTO ANTUNES DE CARVALHO - 

OAB:53.574, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA KONZEN - 

OAB:MT-22.394, CLEUSA TERESINHA HAUBERT - OAB:OAB/MT 

19.234/0

 Intimar o advogado do credor Dr. MARCO ANDRE HONDA FLORES para 

que no prazo de cinco (05) dias recolha as guias disponíveis no site 

www.tjmt.jus.br, sendo guias - Certidão de Processo em tramitação - sem 

busca, juntando-a aos autos para posterior expedição de certidão para 

fins de averbação da penhora realizada nos autos, bem como, no mesmo 

prazo efetue o depósito de 02 (duas) diligências, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de avaliação e intimação, no bairro Setor 

Comercial, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 
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com o Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 189527 Nr: 10891-04.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIZAK SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA - EPP, 

ORLANDA MARIA DE ALCANTARA, CELSO JUNIOR PORTELA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, ERNESTO ANTUNES DE CARVALHO - 

OAB:53.574, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA KONZEN - 

OAB:MT-22.394, CLEUSA TERESINHA HAUBERT - OAB:OAB/MT 

19.234/0

 Intimar o advogado do credor Dr. MARCO ANDRE HONDA FLORES e dos 

devedores Dra. CLEUSA TERESINHA HAUBERT da penhora realizada por 

termo nos autos, fl. 132, sobre 50% (cinquenta por cento) do Imóvel 

denominado: Data nº 06 (seis), da Quadra nº 38 (trinta e oito), Zona 09, 

com área de 615,00m2 (seiscentos e quinze metro quadrados), situado no 

loteamento denominado Cidade Sinop, município de Sinop – MT, dentro dos 

seguintes limites e confrontações: NORDESTE: Com a data nº 05, com 

44,00 metros, SUDESTE: Com a Rua das Hortência, com 15,00 metros, 

SUDOESTE: Com a Rua das Cerejeiras, com 41,00 metros, NOROEDTE: 

Com a data nº 27, com 15,00 metros. Matrícula nº 9.883 do CRI da 

Comarca de Sinop – MT, de propriedade de OLANDA MARIA DE 

ALCANTARA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 223065 Nr: 1473-71.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIMAQ CAMPOTRAT CUIABÁ COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A LOCAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO DE 

LOCAÇÃO COBRANÇA LTDA ME., AGAMENON MARTINS LEITE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DÓREA SALDANHA 

BORGES - OAB:17632/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. FREDERICO DÓREA SANDANHA BORGES 

para que acompanhe o cumprimento do mandado de penhora expedido 

nos termos como requerido na petição de fls. 126/127, diretamente na 

Central de Mandados desta comarca, a fim de que não reste frustada a 

diligência e/ou seja devolvido sem cumprimento, visto que foi expedido 

com a observação de que será oferecido meios ao Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 93824 Nr: 864-35.2008.811.0015

 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): GASPAR BESBATTI DE MELLO, GASPAR 

BESBATTI DE MELLO, SONIA APARECIDA MOREIRA DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:OAB/MT 9.247, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7042/MT, 

RODOLFO RUIZ PEIXOTO - OAB:OAB/MT.15869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o douto advogado da autora Dr. MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

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 penhora e demais atos, sendo que 

referidas guias encontram-se disponíveis no site www.tjmt.jus.br

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 247119 Nr: 16569-29.2015.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE SAUDE DOS 

MILITARES DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINA LEITE DE BARROS BALTAR, NANCI 

LEITE BARROS BALTAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO PIRES CEZÁRIO - 

OAB:2090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA SILVA RIBEIRO - 

OAB:13240-A, RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - OAB:14169/O

 Considerando que a parte autora não cumpriu o que determina o art. 455 

do CPC e nem requereu a intimação pela via judicial, nos termos do art. 393 

da CNGC/MT, determino a devolução da presente carta precatória a 

Comarca de origem, sem o seu devido cumprimento, com as homenagens 

de estilo. Nada mais para constar mandou o MM. Juiz que se encerrasse o 

presente termo que lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu 

___________ (Vanessa de Oliveira Sussai) Assessora, que o digitei. Eu 

__________________ (Vânia Maria Nunes da Silva) Escrivã Designada, 

que conferi e assino.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 JUIZ DE DIREITO

 ADVOGADO DO REQUERIDO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 330547 Nr: 9754-11.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATE HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS HOFFMANN, ELISA DO NASCIMENTO 

TAVARES HOFFMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON COVRE - 

OAB:15.255-MT, FERNANDA DENICOLO - OAB:17713-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a presente carta precatória foi entregue nesta 

Terceira Secretaria Civel nesta data 10/07/2018, às 10hs16min., sendo 

que a audiência foi designada no Juízo Deprecante para hoje 10/07/2018 

às 13hs30min., ou seja, sem tempo hábil para o devido cumprimento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 173950 Nr: 9257-07.2012.811.0015

 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: CLARICE MARIA SROCZYNSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M C K EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GEBAUER DE NEGREIRO - 

OAB:14.583, LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - OAB:MT/3530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO ALMODIN 

PEREIRA - OAB:16580, ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES - 

OAB:13794/MT, WALTER FELIX MACEDO - OAB:9115

 Intimar o advogado JEFERSON FUGIHARA para que no prazo de vinte e 

quatro (24) horas devolva os autos em cartório, sob as penas do art. 196 

do Código de Processo Civil (CNGC - Capítulo 2, Seção 10, item 2.10.1)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 183140 Nr: 4142-68.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ JOSE FRIGERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUCIANO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA FRIGERI JANDREY - 

OAB:11109-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 Intimar a advogada ANA CAROLINA MASIERO para que no prazo de vinte 

e quatro (24) horas devolva os autos em cartório, sob as penas do art. 

196 do Código de Processo Civil (CNGC - Capítulo 2, Seção 10, item 

2.10.1)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006677-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE POZZOBON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006677-74.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: DANIELE 

POZZOBON Vistos, etc... Consultando o sistema do PJE é possível 

verificar que esta ação é uma reprodução da ação proposta e distribuída 

inicialmente ao juízo da Quarta Vara Cível desta Comarca, Processo nº 

1013882-91.2017.8.11.0015. Como se sabe a distribuição da petição inicial 

torna prevento o juízo, art. 59 do CPC, e todo processo extinto sem 

resolução de mérito, quando reiterado o pedido, deve ser distribuído por 

dependência ao primeiro processo, nos termos do art. 286, II, do CPC 

Deste modo, verifica-se a prevenção do juízo da 4ª Vara Cível local para o 

exame da ação, considerando a vinculação do juízo natural e ainda, a 

ausência de qualquer fato novo a ensejar a propositura da mesma ação 

na justiça comum. Neste sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA 

– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO – 

PREVENÇÃO – DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA – ART. 253, II, DO CPC – 

CONFLITO PROCEDENTE. No caso, fora proposta ação de busca e 

apreensão, a qual havia sido anteriormente extinta, sem resolução do 

mérito, ante o pedido de desistência da parte autora, de modo que sendo 

ajuizada nova ação, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, 

aplica-se o disposto no art. 253, inc. II, do CPC, devendo este feito ser 

distribuído por dependência àquele. (CC 144415/2014, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2015, Publicado no 

DJE 16/02/2015). Desta forma, declino da competência e determino a 

remessa dos presentes autos a 4ª Vara Cível desta Comarca para seu 

regular processamento. Proceda-se as baixas de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006432-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO 

GROSSO - SICOOB NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro OAB - MT0003530S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO FERREIRA DE LIMA VILALVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006432-63.2018.8.11.0015. REQUERENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO 

GROSSO - SICOOB NORTE REQUERIDO: TIAGO FERREIRA DE LIMA 

VILALVA Vistos, etc... Devidamente comprovada a mora do devedor, 

conforme notificação extrajudicial de ID. 13936582, defiro a liminar e, 

consequentemente, determino que se expeça o competente mandado de 

busca e apreensão, visando apreender o veículo descrito na inicial, 

depositando-o nas mãos do representante legal do Autor. Cinco dias após 

executada a liminar acima deferida, o devedor fiduciante poderá pagar a 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário na inicial, acrescido das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10%, hipótese na qual o bem lhe será restituído 

livre do ônus, art. 3º, § 2º do Decreto Lei nº 911/69. Executada a liminar, 

cite-se o Requerido para que no prazo de 15 dias conteste a presente 

ação, sob pena de confissão e revelia. Havendo pagamento da 

integralidade da dívida (Recurso Especial Repetitivo nº 1.418.593/MS), 

restitua-se o bem ao Requerido, expedindo-se o necessário. Contestado 

ou não o pedido, volte-me conclusos para decisão. Advirta o depositário 

que o bem somente poderá ser retirado desta comarca, após o prazo para 

purgação da mora, sob pena de responder pelos danos que vier dar 

causa. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006409-20.2018.8.11.0015

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:

JOSE PERES DE SOUZA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006409-20.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JOSE PERES DE 

SOUZA FILHO Vistos, etc... Bradesco Administradora de Consórcios Ltda, 

ingressou com a presente ação de busca e apreensão, com fundamento 

no Decreto-Lei nº 911/69, contra Jose Peres de Souza Filho. Antes mesmo 

do recebimento da inicial, o Autor requereu a desistência da ação, 

informando que o Réu quitou o débito, ID. 14017993. Diante disso, e 

considerando que o Réu sequer foi citado, homologo por sentença o 

pedido de desistência, julgando extinto o processo, sem resolução de 

mérito, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Custas pelo Autor. Proceda-se o levantamento de eventual 

restrição determinada por este Juízo sobre o objeto desta demanda. Com o 

trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, arquive-se os 

autos. P.R.I.C. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006696-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCIA RENATA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1006696-80.2018.8.11.0015 Verifico que a requerente 

pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é 

destinado aos hipossuficientes, que não têm condições de pagar as 

custas do processo sem comprometer o seu sustento. Assim, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido e em 

conformidade com o disposto no artigo 99, §2º, do CPC, deve a requerente 

comprovar que não possui condições de efetuar o pagamento das 

custas/despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Nesse 

sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE 

PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte". 

(AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 
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indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se a requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a hipossuficiência, 

apresentando aos autos o comprovante de rendimentos, sob pena de 

indeferimento da gratuidade. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008970-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL COSTA BERNARDELLI OAB - MT13.411-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON ZAMONER (EXECUTADO)

ZAMONER TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

 

PJE 1008970-51.2017.8.11.0015 INTIMAÇÃO do EXEQUENTE para 

providenciar a distribuição da carta precatória expedida em 05/07/2018, 

com as peças necessárias (petição inicial, procurações, decisão, termo 

de arresto e de conversão do arresto em penhora), juntando comprovante 

de distribuição nos autos. Sinop-MT, 10 de julho de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006581-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO LAITANO NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO)

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT0020974A (ADVOGADO)

THALES DEMARCHI DA SILVA OAB - MT24131/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO PREVEDELLO (EXECUTADO)

MAIARA TRINDADE PREVEDELLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006581-59.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: RONALDO 

LAITANO NOGUEIRA EXECUTADO: MAIARA TRINDADE PREVEDELLO, 

CARLOS ROBERTO PREVEDELLO Vistos, etc... Citem-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 oferecerem 

embargos, independente da segurança do Juízo, ou requererem 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, intimem-se os 

executados, e seus cônjuges, se casados forem, para conhecimento. 

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o art. 840, II do CPC, se não houver depositário judicial, 

como é o caso, os bens ficarão em poder do exequente, salvo nos casos 

de difícil remoção ou quando anuir o exequente, hipótese em que os bens 

poderão ficar depositados em poder dos executados, e também porque o 

Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos. Não sendo encontrado os executados, procedo ao Sr. Oficial 

de Justiça de acordo com o que determina o art. 830 e § 1º do CPC, e o 

exequente o que determina os parágrafos 2º e 3º do mesmo dispositivo. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, e, 

havendo pagamento integral no prazo de três dias, reduzo-os pela 

metade. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ 

DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 159705 Nr: 7024-71.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON CESAR RIBEIRO CALDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA RITA SOBRAL GUZZO - 

OAB:OAB/SP 142246, PAULO CESAR GUZZO - OAB:OAB/SP 192.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora para em cinco dias manifestar sobre certidão de fl.102: 

"Certifico que compareci ao endereço constante no manado e deixei de 

proceder a CITAÇÃO do Sr. AILTON CESAR RIBEIRO CALDEIRA em virtude 

de não residir mais no menciondo endereço. Segundo sua irmã, Sra. 

SUZANETE RIBEIRO CALDEIRA, seu irmão esta residindo na RUA 01 Lt/Ap. 

01 Qd. Bloco 03 em AMERICANA DO NORTE. O referido é verdade e dou 

fé."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 171666 Nr: 6788-85.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSGLOBAL TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA, OSNY DONIZETE DA SILVA

 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: TERESINHA APARECIDA 

BRAGA MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 De início, conheço dos embargos de declaração, pois foram protocolados 

no termo legal, conforme certificado às fls. 320, razão pela qual, passo à 

análise dos recursos.Denoto que os recursos merecem acolhimento 

parcial(...)Desta feita, reconheço a omissão aventada, razão pela qual, 

dou parcial provimento aos embargos de declaração, para reestabelecer a 

verba honorária fixada quando do recebimento da inicial, a qual passa a 

ser devida pelo banco exequente, haja vista que o acordo firmado com o 

executado não dispôs a este respeito, de modo que o Banco Bradesco 

S/A deverá arcar com a verba honorária fixada às fls. 24/25, pois assumiu 

tal responsabilidade ao dar plena quitação acerca dos honorários 

advocatícios que não lhe pertenciam. Ademais, considerando que o 

trabalho dos advogados constituídos às fls. 58 se limitou à formalização 

do acordo, estabeleço que os honorários, fixados em 10% sobre o valor 

do débito atualizado, serão devidos na proporção de 9% para o advogado 

destituído (Dr. Renato Feliciano de Deus Nery) e 1% para os advogados 

contratados às fls. 58.O valor depositado pelos executados a titulo de 

honorários advocatícios (R$ 800,00 - oitocentos reais), deverá ser 

levantado na proporção de 90% para o advogado destituído e 10% para 

os advogados contratados posteriormente e abatido do montante devido 

pelo Banco Bradesco S/A. Assim, mantenho a extinção do processo e 

determino que, decorrido o prazo recursal deste decisum, promova-se o 

desbloqueio dos valores penhorados às fls. 73/74, em favor dos 

executados, bem como proceda-se ao levantamento dos valores 

depositados nos autos, a título de honorários, conforme acima 

determinado.Publique-se, Registre-se. Intimem-se. Sinop/MT, 09 de julho de 

2018.GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 165190 Nr: 65-50.2012.811.0015

 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: LG REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO PIACENTINI - 

OAB:12.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 
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DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 De início, conheço dos embargos de declaração, pois foram protocolados 

no termo legal, conforme certificado às fls. 487, razão pela qual, passo à 

análise do recurso. Denoto que o recurso merece acolhimento, 

considerando que, ao que se vislumbra dos autos, o Dr. Renato Feliciano 

de Deus Nery atuou como advogado da parte requerida desde a 

apresentação de defesa nos autos, sendo que, logo após sua destituição, 

foi proferida sentença. Neste aspecto, resta cediço que os honorários 

advocatícios sucumbenciais se cuidam de verba devida diante do trabalho 

desempenhado pelo patrono da parte vencedora do litígio e, por 

consectário lógico, devem ser pagos pelo sucumbente. Nessa senda, 

considerando que o apenas o recorrente atuou no feito até o momento em 

que foi proferida sentença, é crível que faz jus à totalidade da verba 

honorária arbitrada, posto que, conquanto tenha havido sua destituição, o 

novel patrono não desempenhou nenhuma atividade no feito. Nesse 

sentido, acerca da distribuição da verba honorária em situações de 

sucessão de procuradores, vejamos o seguinte aresto(...) Desta feita, 

reconheço a omissão aventada, razão pela qual, dou provimento aos 

embargos de declaração, para determinar que, os honorários fixados na 

sentença exarada às fls. 339/354 sejam pagos em favor do Dr. Renato 

Feliciano de Deus Nery, em sua integralidade. No mais, mantenho a 

sentença recorrida, na forma como prolatada.Intimem-se.Sinop/MT, 

09/07/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 172519 Nr: 7781-31.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PAULO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON WILLIAN PELISSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLÉSIO BORTOLAS - 

OAB:17.544-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, 

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:MT-12089-A

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo o 

AUTOR para em cinco dias manifestar sobre petição de fls. 167 a 170.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 220102 Nr: 18406-56.2014.811.0015

 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: HUGO RODRIGO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18.563 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

advogado do AUTOR, para em quinze dias apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação de fls. 74 a 124.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 82492 Nr: 10798-85.2006.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NEI PINHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÊNUS MARA SOARES DA SILVA 

- OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desconstituo a penhora realizada às fls. 142, conforme requerido pelo 

exequente às fls. 149/151.

Defiro o pedido de fls. 151. Expeça-se mandado de penhora e avaliação 

de tantos bens quantos bastem para satisfazer o crédito exequendo.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 88346 Nr: 5799-55.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. T. C. SEQUINEL MADEIRAS ME, ANA 

TEREZINHA CAROLLO SEQUINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT, EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA - 

OAB:10212 /MT,  LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:MS/8125/MT8194A, RENATA DE SOUZA LEÃO - OAB:13511, 

THAYSE TEIXEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:17497, THOMAZ HENRIQUE 

RODRIGUES DE CARVALHO - OAB:12476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Intime-se a parte autora para regularizar a representação processual, no 

prazo de 10 (dez) dias, juntando instrumento procuratório que outorgue 

poderes para desistir ao peticionário de fls. 132 (Dr. Bernardo Rodrigues 

de Oliveira Castro).

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 177489 Nr: 13293-92.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO PADOVAN JUBILEU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT, YARA APARECIDA CORRÊA REALI - OAB:MT 

7.587-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de citação por edital de fls. 85/86, uma vez que a citação 

editalícia somente é admitida nas hipóteses estabelecidas no art. 256 do 

CPC. Assim, é inviável o seu deferimento antes de esgotadas todas as 

possibilidades de citação do requerido, o que não ocorreu nos autos, uma 

vez que existem endereços que ainda não foram diligenciados.

Desta forma, expeça-se mandado de citação nos endereços constantes 

às fls. 71: Rua dos Amendoeiros, nº 2731, Bairro Jardim Maringá; Rua dos 

Cajueiros, nº 224, Bairro Setor Comercial; Rua das Avencas, Setor 

Industrial Norte, nº 2022, apto 02.

Restando infrutífera a diligência, voltem-me os autos conclusos para a 

análise dos demais pedidos de fls. 86.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 186603 Nr: 7784-49.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA MARA SOARES DA SILVA - 

OAB:18.131-MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerimento de fls. 58, suspendendo o feito pelo prazo de 06 

(seis) meses.

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte autora para dar prosseguimento ao feito, 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.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 156031 Nr: 3189-75.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DAS NEVES NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT - 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029211/7/2018 Página 447 de 580



 Nos termos do art. 10, incisos I e II da Lei nº 13.340/2016, suspendo os 

autos até 27/12/2018, conforme requerimento de fls. 102.

Permaneçam os autos em arquivo provisório, sem baixa na distribuição até 

o decurso do prazo de suspensão.

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 195529 Nr: 17274-95.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO MOREIRA, MÁRCIA MARIA DIAS 

MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o pedido de fls. 64, intime-se a parte exequente para, no prazo de 

10 (dez) dias, apresentar planilha com o cálculo do valor atualizado do 

débito.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 82493 Nr: 10799-70.2006.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO GAZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCY LUIZ FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - 

OAB:208.972/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestarem 

quanto à petição e documentos de fls. 170/172.

Intime-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 81589 Nr: 9911-04.2006.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALFORT - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS 

LTDA, FABIANO GAVIOLI FACHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDER LANGBECKER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA REIS DE ARAÚJO E 

SILVA - OAB:23715 O, FABIANO GAVIOLI FACHINI - OAB:5425-B, 

MATEUS MENEGON - OAB:MT/ 11.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON CLAUDIO DA SILVA - 

OAB:23812/PR

 Verifico que o executado foi devidamente citado da execução, às fls. 36, 

entretanto, não pagou o débito.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 – SP 2012/0011963-0).

Assim, com fulcro no artigo 854 do CPC, DEFIRO o pedido de penhora de 

ativos financeiros (fls. 182) em nome do executado SANDER 

LANGBECKER DOS SANTOS – CPF nº 565.890.690-34, até o limite do 

crédito exequendo (R$ 48.252,17 – quarenta e oito mil duzentos e 

cinquenta e dois reais e dezessete centavos), o que faço com fulcro no 

artigo 854 do CPC.

Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC.

Não sendo encontrados numerários para penhora, diga o exequente em 

10 (dez) dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 115302 Nr: 7960-67.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TROPICAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - 

ME, DEISE SIMONE DINARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, ELISANGELA SOARES - OAB:OAB/MT 

11.875, SAMUEL DE CAMPOS WIDAL FILHO - OAB:7197-B/MT

 Verifico que os executados foram devidamente citados da execução, às 

fls. 28, entretanto, não pagaram o débito.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 – SP 2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros (fls. 90/94) em 

nome dos executados TROPICAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – CNPJ 

nº 07.478.793/0001-06 e DEISE SIMONE DINARTE – CPF nº 

815.126.351-20, até o limite do crédito exequendo (R$ 230.436,08 – 

duzentos e trinta mil quatrocentos e trinta e seis reais e oito centavos), o 

que faço com fulcro no artigo 854 do CPC.

Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC.

Não sendo encontrados numerários para penhora, diga o exequente em 

10 (dez) dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 92024 Nr: 9355-65.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFA AUTOMOTIVA COMÉRCIO DE PEÇAS 

PARA VEÍCULOS LTDA, EDISIO RODRIGUES ROCHA FILHO, 

ALESSANDRO BONJORNO NICOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 
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OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que a parte devedora foi devidamente citada fls. 35, entretanto 

não pagou o débito. Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma 

vez que o artigo 835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na 

ordem de constrição, por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 

853 do CPC, e consoante regulamentação do respectivo procedimento 

eletrônico pela Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito: 

(...) Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros fls. 75 em 

nome da parte executada ALFA AUTOMOTIVA COMÉRCIO DE PEÇAS 

PARA VEÍCULOS LTDA – CNPJ nº 07.394.225/0001-19, EDISIO 

RODRIGUES ROCHA FILHO – CPF: 917.284.601-15 E ALESSANDRO 

BONJORNO NICOLIN – CPF: 017.955.789-04, até o limite do crédito 

exequendo R$ 142.365,89 (cento e quarenta e dois mil trezentos e 

sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) o que faço com fulcro 

no artigo 854 do CPC. Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se 

indisponíveis os ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa 

de seu advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis 

ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos 

termos do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC. Não sendo encontrados 

numerários para penhora, diga o exequente em 10 (dez) dias. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 111474 Nr: 3766-24.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO AZUL AGROPASTORIL, COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO ORION TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATALIAS DE LACORTE 

MOLINARI - OAB:21814/O, CAMILA SILVA ROSA - OAB:15.100/MT, 

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA BARRACHI - OAB:21.127-B/MT, 

EDNEY LUIZ HEBERLE - OAB:15.191/MT, EDUARDO MARQUES CHAGAS 

- OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 

10.924, JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - OAB:13977-A/MT, 

MATHEUS FAGANELLO DE PAULA - OAB:OAB 21.987-A, SERGIO 

HENRRIQUE ARTERO DAL MASO - OAB:OAB N°19.729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX PROVENZI - 

OAB:9984/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 Verifico que a parte devedora foi devidamente citada fls. 39, entretanto 

não pagou o débito.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros fls. 174/176 em 

nome da parte executada DIEGO ORION TEIXEIRA – CPF: 944.845.030-34, 

até o limite do crédito exequendo R$ 27.795,58 (vinte e sete mil setecentos 

e noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos), o que faço com 

fulcro no artigo 854 do CPC.

 Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC.

Não sendo encontrados numerários para penhora, voltem-me os autos 

conclusos para análise dos demais pedidos.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 193510 Nr: 15272-55.2013.811.0015

 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: TEREZA DA CUNHA LUGLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 193510

Verifico que, às fls. 93/94, foi determinada a regularização do polo 

passivo da demanda, incluindo os integrantes da cadeia possessória do 

imóvel usucapiendo. A autora cumpriu a determinação às fls. 112/112-v.

Os requeridos José Nestor Winter, Antônio Heinz Winter, Irani Zanoto e 

Claudete Terezinha Zanoto compareceram espontaneamente aos autos, 

dando-se por citados e apresentando contestação.

Ocorre que o advogado constituído pelos requeridos e subscritor das 

peças de contestação representa a parte autora, conforme procuração de 

fls. 13, o que é vedado, pois não pode defender, na mesma causa, o 

interesse de partes contrárias. Ademais, o Código de Ética e Disciplina da 

Ordem dos Advogados do Brasil, em seus artigos 17 e 18, assim dispõem:

“Art. 17. Os advogados integrantes da mesma sociedade profissional, ou 

reunidos em caráter permanente para cooperação recíproca, não podem 

representar em juízo clientes com interesses opostos.

 Art. 18. Sobrevindo conflitos de interesse entre seus constituintes, e não 

estando acordes os interessados, com a devida prudência e 

discernimento, optará o advogado por um dos mandatos, renunciando aos 

demais, resguardado o sigilo profissional.”

Posto isso, considerando que o Dr. Daniel Winter se encontra 

representando as partes em ambos os polos da ação, intime-se para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sanar o vício apontado, sob pena de serem 

adotadas as medidas pertinentes.

Cite-se o requerido Paulo Toshiro Watanabe para, querendo, contestar a 

ação, em 15 (quinze) dias, consignando as advertências legais.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 175104 Nr: 10657-56.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERTRUDES FERNANDES NAVARRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARYHÉLVIA AMARAL RIBEIRO 

DE PAULA - OAB:6285, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:MT - 10.082/O, XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - 

OAB:MT/13.697

 Ante a concordância da exequente com o cálculo apresentado pela 

executada, JULGO PROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de 

sentença de fls. 137/138, determinando que o termo inicial dos juros de 

mora seja a data da apresentação do cheque junto à instituição financeira. 

Assim, reconheço o excesso de execução e fixo o valor do débito, até 

08/11/2017, em R$422.571,79 (quatrocentos e vinte e dois mil, quinhentos 

e setenta e um reais e setenta e nove centavos).Ante e procedência da 

impugnação, condeno a exequente ao pagamento dos honorários 

advocatícios ao advogado da executada, que fixo em 10% sobre o valor 

do excesso de execução reconhecido nesta decisão. (...) Dando 

prosseguimento ao feito, considerando que a executada não efetuou o 

pagamento do valor devido, ao débito deve ser acrescida a multa e 

honorários advocatícios (artigo 523, §1º, do CPC), conforme decisão de 

fls. 131. Desse modo, intime-se a exequente para que apresente o cálculo 

atualizado da condenação, nos termos da decisão supra, acrescido da 

multa e honorários da fase de cumprimento de sentença. A seguir, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação.Intimem-se.Sinop/MT, 09 de 

julho de 2018.GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 216322 Nr: 15885-41.2014.811.0015

 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: AKITO UTIUMI, JUNKO INOUE UTIUMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE FUMIO WATANABE, MARILENE LEIKO 

VATANABE, JOÃO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS, ANA CRISTINA DE 

OLIVEIRA RIBEIRO DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSARA APARECIDA ANDRADE 

LIMA - OAB:OAB/AC 4195, VILSON BAROZZI - OAB:6791-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ademais, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo formulado entre os requerentes AKITO UTIUMI e 

JUNKO INOUE UTIUMI e os requeridos JORGE FUMIO VATANABE e 

MARILENE LEIKO VATANABE de fls. 395/396, bem como o 

reconhecimento jurídico do pedido pelos aludidos requeridos. Em 

consequência, com fulcro no art. 487, inciso III, alíneas “a” e “b”, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO, com julgamento do mérito, o 

processo.Custas e honorários advocatícios nos termos do 

acordo.Transitada esta em julgado, pagas eventuais custas 

remanescentes pelos requerentes, arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a CNGC, no 

que concerne as custas processuais.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 329839 Nr: 9349-72.2018.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAÉRCIO PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Núcleo de 

Sinop/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 INTIMAÇÃO do embargado da decisão de fl. 07: "Sendo tempestivos, 

RECEBO OS EMBARGOS à execução para discussão, deixando de 

atribuir-lhes efeito suspensivo, nos termos do artigo 919, caput, do CPC. 

Intime-se o embargado para, impugnar os embargos (artigo 920, do CPC), 

no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 189138 Nr: 10463-22.2013.811.0015

 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: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZZAROTTO E CIA LTDA. - REALIZA 

VIAGENS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO o 

AUTOR para em cinco dias dar andamento ao feito, tendo em vista que 

nos endereços localizados (fls. 93, 98/99) a parte requerida não foi 

encontrada, conforme mandado de fls. 87/88.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 73605 Nr: 2038-50.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLITA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA CANDIDA DOS SANTOS, 

FERNANDA ELOISA CANDIDA DOS SANTOS, SÉRGIO ROSSATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA DOS SANTOS BORGES - 

OAB:21.117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT, ULISSES DUARTE JÚNIOR - OAB:MT/7.459-A

 Intimação do advogado da exequente, para que apresente o cálculo 

remanescente do débito e cumpra o determinado no último págrado de fl. 

429, no prazo de 10 (dez) dias. Tudo conforme decisão exarada à fl. 471.

Decisão de fl. 429: "Não há amparo legal que legitime o requerimento de 

expedição de alvará para conta de terceiro estranho a lide, conforme 

pretendido às fls. 426/427. Assim, autorizo a liberação do valor de 

R$1.449,00 (um mil, quatrocentos e quarenta e nove reais), em favor da 

Dra. Márcia Tápparo Bernardon, OAB/MT12.277B, consignando que o 

levantamento poderá ser feito em dinheiro, mediante saque na agência 

local do Banco do Brasil S/A. No mais, os executados Sérgio Rossato e 

Fernanda E. Cândida dos Santos foram intimados, às fls. 418, na pessoa 

de seu advogado, e não pagaram o débito. Assim, convalido a penhora 

levada a efeito às fls. 295/297 e determino o prosseguimento do 

cumprimento de sentença. Intimem-se os executados acerca da penhora 

de fls. 295/297, do valor de R$16.593,71(dezesseis mil, quinhentos e 

noventa e três reais e setenta e um centavos) de ativos financeiros em 

nome do executado Sérgio Rossato. Conste que poderão os executados 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar o endereço atualizado 

da executada Maria Helena Candida dos Santos, a fim de que seja citada 

para a fase de cumprimento de sentença. Intimem-se."

Decisão de fl. 471: "Tendo em vista que não houve impugnação à penhora 

de fls. 295/297, autorizo o levantamento do valor penhorado para 

satisfação parcial do débito.

Expeça-se alvará eletrônico para liberação dos valores penhorados 

judicialmente as fls. 295/297, transferindo o valor vinculado aos autos 

para a conta indicada às fls. 434, de titularidade da advogada Dra. Leticia 

dos Santos Borges do exequente, que tem poderes para receber (fls. 

398). Após, o exequente deve apresentar o cálculo do valor 

remanescente do débito, bem como cumprir o determinado no último 

parágrafo de fls. 429, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se."

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003955-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVANIA CUNHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MORELI OAB - PR0013052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO)

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1003955-67.2018.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

formulado entre as partes em ID nº 13913142. Em consequência, com 

fulcro no art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo Código nº 

1003955-67.2018.8.11.0015 – AÇÃO COMINATÓRIA com PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA movida por ELIVANIA CUNHA DOS SANTOS em 

face UNIMED NORTE DO MATO GROSSO. Tendo em vista que a transação 

ocorreu antes da prolação da sentença, ficam as partes dispensadas das 

custas remanescentes, nos termos do art. 90, §3º, do Código de Processo 

Civil. Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 93514 Nr: 538-75.2008.811.0015

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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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: MMDS, RDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605, CRISTINE LOPES THEREZA LERNER - 

OAB:8.790, THIAGO REBELLATO ZORZETO - OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando a petição de fl. 85, defiro o pedido e, por conseguinte, 

determino a expedição da segunda via do Formal de Partilha.

 2. Determino a intimação da parte interessada para que proceda ao 

recolhimento das custas referente à expedição da segunda via do formal 

de partilha, bem como o valor referente à autenticação dos documentos.

3. Após o cumprimento, nada sendo requerido, retornem os autos ao 

arquivo.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004546-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA ALGAYER DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT0020974A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1004546-29.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ANGELA 

MARIA ALGAYER DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, 

MUNICIPIO DE SINOP O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO 

ID.13955334, conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. SINOP , 10 de 

julho de 2018 Atenciosamente, MARIA LUISA ORTEGAL DE SOUSA 

Auxiliar Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA CÍVEL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - TELEFONE: (65) 

35203800

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005664-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL TEIXEIRA XIMENES FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO(A) 

6ª VARA CÍVEL DE SINOP DA COMARCA DE SINOP – MT Numeração 

Única: 1005664-40.2018.8.11.0015 Requerente: RAQUEL TEIXEIRA 

XIMENES FIGUEIREDO Requerido: MUNICIPIO DE SINOP e outro O ESTADO 

DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente 

representado pela Procuradoria Geral do Estado que esta subscreve, vem 

perante Vossa Excelência, requerer a juntada do OFÍCIO 

N.3935/2018/ASSEJUD/GSES/SES-MT/CR em anexo. Na oportunidade, 

requer-se, ainda, que a parte autora seja intimada para fornecer a 

documentação especificada naquele documento, a fim de que seja dado 

pleno cumprimento à liminar. Termos em que se espera deferimento. 

Cuiabá - MT, 09 de julho de 2018. CAIO VALENÇA DE SOUSA Procurador 

do Estado

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005009-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS FURIO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA VANESSA POLON OAB - MT19663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADOR POLITEC SINOP - MÁRCIO ALEXANDRE P. M. DA SILVA 

(IMPETRADO)

 

OFÍCIO Nº 508/2018/GAB/POLITEC/SESP Cuiabá/MT, 05 de julho de 2018. 

A Sua Excelência Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito da 6ª Vara 

Cível da Comarca de Sinop-MT Assunto: Mandado de Segurança nº 

1005009-68.2018.8.11.0015– Impetrante Andre Luis Furio e Outros 

Excelentíssimo Juiz, Cumprimentando-o cordialmente, servimos do 

presente para apresentar as informações referentes ao mandado de 

segurança acima especificado. A Perícia Oficial e Identificação Técnica do 

Estado de Mato Grosso – POLITEC/MT é um órgão desconcentrado da 

administração direta, vinculado à Secretaria de Estado de Segurança 

Pública que atua no exercício da atividade pericial oficial de natureza 

criminal (Art. 1º e 2º da Lei Complementar nº 391 de 27 de abril de 2010). 

Nesse contexto, a POLITEC é estruturada no interior do Estado em 05 

(cinco) Coordenadorias Regionais, a saber: Barra do Garças, Cáceres, 

Rondonópolis, Sinop e Tangará da Serra. Essas Coordenadorias são 

compostas por Gerências Regionais. Assim a Coordenadoria Regional de 

SINOP compreende as Gerências de Alta Floresta, Sorriso e Peixoto de 

Azevedo, além da própria Gerência de Criminalística de Sinop. As 

Coordenadorias são estruturadas com um número maior de peritos, 

justamente para que em casos de necessidade a Coordenadoria de 

suporte/apoio as Gerências que a compõem. Dessa forma a 

Coordenadoria Regional do Município de Sinop possui 13 (treze) peritos 

oficiais criminais, enquanto que a gerências que a compõem são 

compostas por um número menor de peritos conforme quadro abaixo: 1 - 

Coordenadoria Regional de Sinop 1.1 – Gerência de Criminalística de Sinop 

– TOTAL 13 André Luiz Furio Carlos Eduardo Hassegawa Siqueira Carlos 

Fernando Ferraciolli Deusimar de Deus Rosa Edson Gomes dos Santos 

Fabiano Cesar Cardoso Flávio Henrique Pereira Rosa Igor Gladki Petrenko 

Leandro Valendorf Marcio Alexandre Prado Monteiro da Silva Marcos 

Waechter Nayane Barbosa Lanzieri Wilson Santana da Cunha 1.2 – 

Gerência Regional de Sorriso – TOTAL 05 Aline Vieira Rodrigues Gledson 

Nilton Emiliano Luciano Nogueira Nilton Carlos Dalberto Rogério Aparecido 

Kolzer 1.3 – Gerência Regional de Peixoto de Azevedo – TOTAL 03 Camila 

Cristina Pereira de Souza Leandro Leppaus Leite Rodrigo Bertoti 

Casonatto 1.4 – Gerência Regional de Alta Floresta – TOTAL 05 Alan 

Vinicius de Figueiredo Lugli Hugo de Oliveira Largura Paulo Josino do 

Amaral Ribeiro Júnior Elton Carlos Darenso Agnaldo Fernando Prina Nesse 

contexto, é comum que havendo falta de perito em uma determinada 

Regional, os peritos da Coordenadoria fiquem responsáveis pelo 

atendimento das ocorrências nas regionais em que não contam com perito 

naquele dia, todavia, são responsáveis somente pelas perícias urgentes, 

como no caso de mortes. Tal situação ocorre com a Regional de Peixoto 

de Azevedo/Guarantã do Norte que conta atualmente com apenas 03 

(três) peritos oficiais criminais para atender ininterruptamente durante as 

24 horas do dia, durante o mês inteiro. Todavia, dos três peritos lotados na 

Regional de Peixoto de Azevedo, atualmente apenas dois estão laborando, 

tendo em vista que um está em gozo de licença para tratamento de saúde 

até 23.07.2018. Em virtude disso, e no interesse da sociedade para que 

não fiquem sem atendimento, nos dias em que não há nenhum perito de 

plantão é determinado que a Coordenadoria Regional da POLITEC em Sinop 

dê suporte as ocorrências de Guarantã do Norte. Esse suporte somente 

ocorrerá se houver chamado para atuação da POLITEC, sendo que os 

Peritos da Coordenadoria continuam o plantão normal em Sinop, e havendo 

necessidade se deslocam até Guarantã. Destaca-se que essa situação 

não implica mudança de lotação do Perito, nem acarreta aumento no 

número de plantões, visto que o perito de Sinop continua a cumprir o seu 

plantão no município de Sinop e naqueles dias de plantão se houver 

chamadas em Guarantã deverá se deslocar para cumprir a ocorrência 

naquela localidade. Contudo, repise-se havendo ocorrência na Regional de 

Peixoto de Azevedo em dias em que não há perito na escala, o 

atendimento deve ser feito pela Coordenadoria que conta com um número 

maior de peritos para atender essas ocorrências. Assim, diante da 

necessidade de atender a população diuturnamente e em face da 
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continuidade dos serviços públicos essenciais, os peritos da POLITEC 

estão, por expressa previsão em lei, designados para atender em todo o 

Estado, conforme prevê o artigo 14 da Lei nº 8.321 de 12 de maio de 2005, 

in verbis: Art. 14 A função pericial sujeita-se à prestação de serviços em 

condições adversas de segurança, escalas de plantões e chamadas 

extraordinárias a qualquer dia e hora, desde que justificada a 

necessidade, inclusive com a realização de perícias em todo o Estado de 

Mato Grosso. Desse modo em que pese todas as argumentações 

expendidas pelos impetrantes, fato é que, que o Coordenador de Sinop 

somente esta efetivando o preceito legal, de que havendo necessidade, a 

função pericial se sujeita a prestação de serviços em todo o Estado de 

Mato Grosso. Nesse diapasão não há direito liquido e certo a ser 

amparado pelo Mandado de Segurança, uma vez que a Lei de carreira nº 

8.321/2005 prevê expressamente a realização da perícia em todo o Estado 

de Mato Grosso. Destacamos, por fim, que no Interior do Estado os peritos 

oficiais criminais trabalham apenas em regime de plantão com exceção 

dos peritos lotados na Capital, a qual possui tanto peritos que laboram em 

regime de plantão e expediente. Portanto, todos os peritos lotados no 

interior do Estado laboram em regime de plantão, fato este que conhecem 

desde o ingresso no cargo público, não havendo qualquer alteração 

nesse sentido, dispensando assim a lista trimestral de servidores que 

estarão de plantão, já que nesses locais os peritos laboram somente em 

regime de plantão, de acordo com o artigo 14 da Lei 8.321/2005, não 

havendo qualquer fator supressa nesse sentido. Tal fato é constatado 

pelas próprias escalas de plantão anexadas aos autos, bem como as 

escalas de plantão mensalmente publicadas no Boletim Interno da 

POLITEC, conforme documentos anexos. 1 – DA ATRIBUIÇÃO PARA 

DISTRIBUIÇÃO DE PERÍCIAS NO INTERIOR DO ESTADO – COMPETÊNCIA 

ATRIBUÍDA TAMBÉM AO COORDENADOR NO INTERESSE PÚBLICO DE 

GARANTIR O ATENDIMENTO ININTERRUPTO. Os impetrantes sustentam a 

ilegalidade na escala de plantão. Sem razão. A escala de plantão é 

realizada pelos Gerentes Regionais sendo validado pelo Coordenador 

Regional o qual tem como atribuição garantir o atendimento ininterrupto, 

quando cabível. Nesse sentido o Regimento Interno da POLITEC – Decreto 

Estadual nº 1091 de 12 de julho de 2017 prevê a possibilidade do 

Coordenador de estabelecer a escala de plantão de forma a garantir 

dentro da sua Coordenadoria (ressalte-se que a Coordenadoria de Sinop 

engloba as gerências de Peixoto de Azevedo e de Sinop) atendimento 

ininterrupto conforme preceitua a norma infra legal: Art. 75 – Constituem 

atribuições básicas dos Coordenadores: (...) VI – promover o trabalho em 

equipe, distribuindo as tarefas da unidade aos servidores, de acordo com 

o perfil e atribuições legais do cargo; (...) X – validar escala mensal de 

plantão visando garantir o atendimento ininterrupto, quando cabível. 

Portanto, ilógico que o Coordenador verificando o prejuízo no atendimento 

da sociedade não possa determinar que uma unidade subordinada a ele 

não possa atender um munícipio que compõem a Regional principalmente 

quando a Lei determina a esses profissionais que suas atividades quando 

necessárias se darão em todo o território mato-grossense (inteligência do 

artigo 14 da Lei 8321/2005). Por fim, a própria Lei de Carreira no artigo que 

dispõe sobre as atribuições do perito oficial criminal determina que estes 

cumpram as disposições legais, e determinações do Coordenador, 

vejamos: Art. 3º São atribuições do Perito Oficial Criminal: (...) XI - cumprir 

e fazer cumprir as disposições legais, bem como as ordens de serviço, 

despachos e determinações do Coordenador Geral de Criminalística; 2 – 

DA LOTAÇÃO DE PERITO OFICIAL CRIMINAL – NÃO ALTERAÇÃO – 

PRERROGATIVA DO ART. 14 DA LEI 8321/2005 QUE ATRIBUI A FUNÇÃO 

A REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS EM TODO O TERRITÓRIO ESTADUAL. Data 

Máxima Vênia, aos argumentos dos impetrantes, mas a situação exposta, 

não tem relação com a lotação dos impetrantes que continuam lotados no 

município de Sinop. Nesse aspecto, importante deixar claro que não houve 

remoção de nenhum perito daquela localidade, para Guarantã do Norte ou 

Peixoto de Azevedo, o que poderia ser feito no bem da Administração com 

fulcro no artigo 51 da Lei Complementar nº 04 de 30 de outubro de 1990, 

denominada “Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato 

Grosso”; in verbis: Art. 51 Remoção é o deslocamento do servidor a 

pedido ou de oficio, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de 

sede, observada a lotação existente em cada órgão: (Nova redação dada 

pela LC 187/04) I - de uma para outra repartição do mesmo órgão ou 

entidade; II - de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a 

situação funcional e a carreira especifica do servidor removido. § 1º A 

remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, 

cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação 

de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Medica da 

Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de 

vagas. (Acrescentado pela LC 187/04) § 2º A remoção para outra 

localidade, baseada no interesse público, deverá ser devidamente 

fundamentada. (Acrescentado pela LC 187/04) Nesse diapasão, o que 

ocorre é que os peritos lotados em Sinop continuam a cumprir os plantões 

em Sinop, no entanto, nos dias em que não há peritos na Regional de 

Guarantã do Norte, os peritos de Sinop devem atender também aquela 

localidade, uma vez que pertencem a mesma Coordenadoria Regional. 

Embora, como já mencionamos alhures, a remoção não seja a situação 

dos autos, não há qualquer empecilho na remoção do servidor, uma vez 

que o perito oficial criminal não possui prerrogativa da inamovibilidade, por 

ausência de previsão legal. Ao contrário, há expressa previsão na Lei 

Estadual nº 8321 de 12 de maio de 2005 que estabelece a possibilidade de 

realização de pericias em todo o território estadual: Art. 14 A função 

pericial sujeita-se à prestação de serviços em condições adversas de 

segurança, escalas de plantões e chamadas extraordinárias a qualquer 

dia e hora, desde que justificada a necessidade, inclusive com a 

realização de perícias em todo o Estado de Mato Grosso. Ademais ainda 

haveria a possibilidade de remoção do servidor no interesse da 

Administração, conforme acima destacado. Contudo, a situação dos autos 

é mais simples que isso, trata-se somente da competência da 

Coordenadoria Regional de Sinop, por meio de seus peritos, de prestarem 

serviços nas Regionais que compõem a Coordenadoria quando não tiver 

servidor suficiente para cumprimento dos plantões durante o mês, e ainda, 

somente quando da necessidade de atendimento/ocorrência. Uma simples 

análise perfunctória dos documentos carreados aos autos pelos 

impetrantes comprovam que não houve qualquer alteração com a lotação 

dos peritos da Gerência Regional de Sinop. Estes continuam e continuarão 

lotados naquele município. Contudo, em face da escassez de peritos na 

Regional de Peixoto de Azevedo, quando necessário, conforme determina 

o art. 14 da Lei 8321/2014, os peritos da Gerência Regional de Sinop, em 

dias determinados, ficarão responsáveis pelas ocorrências na Regional de 

Peixoto de Azevedo. Vejamos o documento anexado pelos impetrantes 

denominado de escala de plantão: Nos meses de dezembro de 2017 a abril 

de 2018, nos dias em que não tem perito oficial criminal na Regional de 

Peixoto de Azevedo, eventuais ocorrências serão realizados pela 

Gerência de Sinop. Assim visualizamos na escala a expressão “PLANTÃO 

DE SINOP”, ou seja qualquer ocorrência que tiver naquele dia será 

atendido por um dos 13 (treze) plantonistas da Gerência Regional de 

Sinop. 3 – Princípios da Transparência Como já dito anteriormente, os 

plantões dos peritos do interior do Estado são de 24 (vinte e quatro 

horas). O fato dos peritos ficarem responsáveis pelas ocorrências da 

Regional de Peixoto de Azevedo nos dias de escala de plantão em Sinop, 

não trazem maiores prejuízos, uma vez que estes devem estar à 

disposição da POLITEC 24 (vinte e quatro) horas. Mais uma vez repise-se 

que não há alteração da lotação dos peritos, uma vez que não são 

obrigados a ficar na Regional de Peixoto de Azevedo e por opção ainda 

recebem diárias para isso. Nesse sentido é a determinação do 

Coordenador de Sinop, senão vejamos a observação ao final da escala de 

plantão da Gerência Regional de Peixoto de Azevedo: Fica determinado o 

atendimento pela Gerência de Criminalística de Sinop nos dias indicados 

como “Plantão de Sinop”, através dos Peritos Criminais que estiverem de 

Plantão, conforme escala de Plantão da Gerência de Criminalística de 

Sinop. Havendo qualquer ocorrência na Gerência Regional de Peixoto de 

Azevedo nos dias em que não há perito naquela unidade, a unidade mais 

próxima deve prestar auxilio, sendo essa unidade a Gerência Regional de 

Sinop. Ademais a escala de plantão dos peritos oficiais criminais é 

disponibilizada todo mês, no boletim interno da POLITEC, no qual todos os 

servidores têm acesso. Ainda não raro das vezes, não tem nenhuma 

ocorrência na Gerência Regional de Peixoto, não sendo necessário 

qualquer atendimento pelos peritos da Gerência Regional de Sinop. Por fim, 

imperioso novamente trazermos a baila a redação do art. 14 da Lei nº 

8321/2005 que dispõe que a função pericial sujeita-se a chamadas a 

qualquer dia e hora, desde que justificada a necessidade. 4 – Da 

Ausência de Direito Líquido e certo – Conforme ensina Hely Lopes 

Meirelles direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua 

existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento 

da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável 

pelo mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer 

em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante; se 

sua existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver 
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delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda 

indeterminados, não rende ensejo à segurança. Nesse diapasão, 

verifica-se que o presente writ não deve ser assegurado uma vez que as 

argumentações do impetrante não os socorrem, além do que a pretensão 

não encontra amparo legal, pelo contrário, vai de encontro ao disposto no 

artigo 14 da Lei Estadual nº 8321/2005 que determina que a função pericial 

sujeita a realização de perícias em todo o território mato-grossense. Diante 

de todo exposto, prestadas as informações necessárias pugna-se pela 

não concessão da liminar, e no mérito que seja denegada a segurança. 

Sendo o que tínhamos para o momento, nos colocamos a disposição para 

eventuais esclarecimentos. Respeitosamente, Márcio Alexandre P. M. da 

Silva Coordenador Regional da POLITEC em Sinop Reginaldo Rossi do 

Carmo Diretor Geral da POLITEC

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 253284 Nr: 19973-88.2015.811.0015

 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: NEI ANTONIO ZANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI 

BRANDÃO (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 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls. 134/141, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Salientando que a apelação apresentada pelo requerido Município de 

Sinop, conforme fls. 142/152, é TEMPESTIVO.

O referido é verdade e dou fé.

Sinop – MT, 9 de julho de 2018.

 Célia Terezinha Gomes de Amorim

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 218219 Nr: 17127-35.2014.811.0015

 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: BENEDITO JOSÉ SILVANO, CLAUDENICE RIBEIRO 

ROCHA

 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 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 sejam os presentes autos encaminhados para 

manifestação do autor, em razão do recurso de Apelação de fls. 113/126, 

o qual é TEMPESTIVO, bem como as contrarrazões.

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop – MT, 9 de julho de 2018.

 Célia Terezinha Gomes de Amorim

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 231713 Nr: 6668-37.2015.811.0015

 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: MIRIAN DAS GRAÇAS BRUSTOLON PEREIRA

 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 sejam os presentes autos encaminhados para 

manifestação do autor, em razão do recurso de Apelação de fls. 51/57, o 

qual é TEMPESTIVO, bem como as contrarrazões.

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop – MT, 9 de julho de 2018.

 Célia Terezinha Gomes de Amorim

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 218782 Nr: 17502-36.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TEREZINHA MILANI GASPAROTO

 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 sejam os presentes autos encaminhados para 

manifestação do autor, em razão do recurso de Apelação de fls. 51/57, o 

qual é TEMPESTIVO, bem como as contrarrazões.

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop – MT, 9 de julho de 2018.

 Célia Terezinha Gomes de Amorim

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 231759 Nr: 6712-56.2015.811.0015

 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: ROSÂNGELA FERREIRA DE CARVALHO

 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 sejam os presentes autos encaminhados para 

manifestação do autor, em razão do recurso de Apelação de fls. 46/52, o 

qual é TEMPESTIVO, bem como as contrarrazões.

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop – MT, 9 de julho de 2018.

 Célia Terezinha Gomes de Amorim

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 230751 Nr: 6077-75.2015.811.0015

 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: MIRIAN PEREIRA DA SILVA

 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 sejam os presentes autos encaminhados para 

manifestação do autor, em razão do recurso de Apelação de fls. 53/59, o 

qual é TEMPESTIVO, bem como as contrarrazões.
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 O referido é verdade e dou fé.

Sinop – MT, 9 de julho de 2018.

 Célia Terezinha Gomes de Amorim

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 228786 Nr: 4891-17.2015.811.0015

 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: BENO KAISER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 sejam os presentes autos encaminhados para 

manifestação do autor, em razão do recurso de Apelação de fls. 49/55, o 

qual é TEMPESTIVO, bem como as contrarrazões.

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop – MT, 9 de julho de 2018.

 Célia Terezinha Gomes de Amorim

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 230158 Nr: 5687-08.2015.811.0015

 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: GENI MARIA ESPÓSITO BIANCHI

 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: PROCURADORIA DO 

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 sejam os presentes autos encaminhados para 

manifestação do autor, em razão do recurso de Apelação de fls. 39/45, o 

qual é TEMPESTIVO, bem como as contrarrazões.

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop – MT, 9 de julho de 2018.

 Célia Terezinha Gomes de Amorim

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 228819 Nr: 4924-07.2015.811.0015

 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: ALEX DA FONSECA ALEIXO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 sejam os presentes autos encaminhados para 

manifestação do autor, em razão do recurso de Apelação de fls. 50/56, o 

qual é TEMPESTIVO, bem como as contrarrazões.

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop – MT, 9 de julho de 2018.

 Célia Terezinha Gomes de Amorim

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 266166 Nr: 7188-60.2016.811.0015

 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: JULIANA REGELIN TIETZ

 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 sejam os presentes autos encaminhados para 

manifestação do autor, em razão do recurso de Apelação de fls. 48/54, o 

qual é TEMPESTIVO, bem como as contrarrazões.

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop – MT, 9 de julho de 2018.

 Célia Terezinha Gomes de Amorim

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 230748 Nr: 6074-23.2015.811.0015

 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: SIRLEI RANGEL FIDELES

 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: PROCURADORIA DO 

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 sejam os presentes autos encaminhados para 

manifestação do autor, em razão do recurso de Apelação de fls. 58/64, o 

qual é TEMPESTIVO, bem como as contrarrazões.

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop – MT, 9 de julho de 2018.

 Célia Terezinha Gomes de Amorim

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 273139 Nr: 11737-16.2016.811.0015

 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: IVANILDA DE OLIVEIRA PORTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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. 46/56, o qual é TEMPESTIVO, bem 

como as contrarrazões.

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop – MT, 9 de julho de 2018.

 Célia Terezinha Gomes de Amorim

Gestora Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006662-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

YARA DA SILVA SANTOS BEZERRA OAB - MT18828/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 

#1006662-08.2018.8.11.0015 REQUERENTE: MONICA APARECIDA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA proposta por MÔNICA APARECIDA 

DOS SANTOS em face do ESTADO DE MATO GROSSO, representado pelo 

Procurador Geral do Estado, e MUNICÍPIO DE SINOP/MT, representado pelo 

Procurado Jurídico do Município ou pelo Prefeito Municipal. Aduz a inicial, 

que a Requerente “A Requerente Mônica Aparecida dos Santos, está 

acometida pelo diagnóstico de TROMBOFILIA (CID – 10-68.9), sendo a 

descoberta ocorrida há alguns dias devido a uma gravidez, necessitando 

de aplicações injetáveis diárias na barriga de um medicamento por nome 

de VERSA - Enoxaparina, 40 mg, conforme demonstrado nos laudos 

anexos”. Postula pela concessão da TUTELA ANTECIPADA no sentido de 

compelir os REQUERIDOS a fornecerem, com urgência, o(s) 

medicamento(s) “ENOXOPARINA 40MG”. COLACIONOU aos autos 

DOCUMENTOS. É o Relatório. Decido. Da análise da PETIÇÃO INICIAL e dos 

DOCUMENTOS a ela acostados, este Juízo entende estarem PRESENTES 

os REQUISITOS ESSENCIAIS e AUTORIZADORES da MEDIDA LIMINAR 

pleiteada. “In casu”, a pretensão autoral MERECE ACOLHIMENTO, eis que 

foram preenchidos os requisitos autorizadores da TUTELA ANTECIPADA, 

quais sejam, “probabilidade do direito” e “perigo de dano”, especialmente 

em razão do(s) Laudo(s) Médico(s) de ID Num. 14031567 - Pág. 2. 

Ademais, o RELEVANTE FUNDAMENTO da DEMANDA decorre do preceito 

esculpido no art. 196 da Constituição Federal, que impõe aos componentes 

da República Federativa do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios) o dever de prestar, SOLIDARIAMENTE, independentemente de 

óbices burocráticos, o tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, 

capaz de ofertar aos enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, 

para fins de se tornar efetivo o postulado da dignidade da pessoa 

humana, consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal, bem como o 

JUSTIFICADO RECEIO de INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o 

comando judicial é de natureza essencial à garantia da saúde do paciente 

que, diante da situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves 

sequelas se a ordem for apenas concedida em decisão final. Neste 

sentido, os seguintes precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 

PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO 

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE 

PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de 

antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la 

a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com 

dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, 

inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo 

proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação 

dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a 

concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária 

da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses 

entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de 

demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para 

tratamento de problema de saúde. Precedentes. 4. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: 

Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). Cumpre 

ressaltar, por fim, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 

da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas 

administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão 

qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e 

à dignidade. Ou seja, no que tange à responsabilidade do Poder Público 

referente à prestação da saúde, esta, abrange aos três entes federados. 

Sob a égide da Constituição Federal de 1988 a responsabilidade da 

prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE aos Municípios, Estados e 

União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou mesmo Juízo, definir qual 

ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO de 

TUTELA ANTECIPADA na forma pleiteada na exordial, para DETERMINAR 

ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE SINOP/MT, que 

providenciem o tratamento adequado à parte Requerente, qual seja, o 

fornecimento do(s) medicamento(s) “ENOXOPARINA 40MG, uso contínuo, 

até 30 (trinta) dias após o parto” devendo, para tanto, serem 

NOTIFICADOS o SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, os 

COORDENADORES DA CAF, GEMEX e COREG, TODOS DA SES/MT, o 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e o DIRETOR DO ESCRITÓRIO 

REGIONAL DE SINOP/MT para o DEVIDO CUMPRIMENTO desta decisão. 

“ALERTO” que este Juízo NÃO ADMITIRÁ o DESCUMPRIMENTO da ORDEM 

e, outrossim, que quaisquer LEGÍTIMOS, CONGRUENTES e REAIS 

MOTIVOS para ATRASO ou NÃO CUMPRIMENTO pela IMPOSSIBILIDADE, 

deve ser imediata e minuciosamente COMUNICADO a este Juízo e 

PRONTAMENTE INFORMADO nos AUTOS, SOB PENA de IMEDIATA 

PRISÃO do(s) RESPONSÁVEL(EIS). Ainda, caso dependam do NAT, 

deverão COMUNICAR este JUÍZO “in continenti”, inclusive por meio de 

E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar a CARACTERIZAÇÃO, também, 

do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM JUDICIAL”. CITEM-SE, INTIMANDO-SE 

os requeridos da presente decisão, o ESTADO DE MATO GROSSO, na 

pessoa do Procurador Geral do Estado, o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, na 

pessoa do Procurador Jurídico do Município ou pelo Prefeito Municipal 

para, em querendo, apresentarem CONTESTAÇÃO, no prazo legal, 

devendo o mandado citatório estar acompanhado do LAUDO MÉDICO 

acostado de ID. Num. Num. 14031567 - Pág. 2. Com a contestação, vistas 

à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 (quinze) 

dias (artigos 350 e/ou 351 do CPC). DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA 

GRATUITA, nos termos da Lei nº 1.060/50. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Intime-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o presente 

“decisum” como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006634-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DIVINO PERDIGAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (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 

#1006634-40.2018.8.11.0015 AUTOR: JOAO DIVINO PERDIGAO RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. PRIORIDADE 

DE TRAMITAÇÃO – PESSOA IDOSA! I – Compulsando os autos, verifico 

que, não obstante INTIMADOS, os REQUERIDOS não vêm cumprindo o 

COMANDO JUDICIAL, ressaltando que trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 
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TUTELA DE URGÊNCIA, por meio da qual a Parte Requerente objetiva o 

procedimento de “ANGIOPLASTIA CORONÁRIA COM IMPLANTE DE 

STENTS FARMACOLÓGICOS”. 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 menor 

ORÇAMENTO apresentado, qual seja, “AMECOR, HEMOCOR e SEDARE”, 

que na soma final, totalizou o valor de R$ 41.500,00 (quarenta e um mil e 

quinhentos reais), juntado ao ID. Num. 14092181 - Pág. 2 a 4. 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 “ANGIOPLASTIA 

CORONÁRIA COM IMPLANTE DE STENTS FARMACOLÓGICOS”, 

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. 14092181 - Pág. 2 a 4, 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.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011476-12.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ MACIEL DA SILVA OAB - MT20978/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS BUENO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON CLAUDIO DA SILVA OAB - MT0011316S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8011476-12.2016.8.11.0015 REQUERENTE: CLOVIS SANCHES 

REQUERIDO: ANTONIO MARCOS BUENO Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA de aluguel com 

débitos devidos do cumprimento do contrato de locação estabelecido entre 

as partes. A locadora alega que firmou contrato de locação com a 

reclamada que se iniciou em 01/07/2013 e renovado de ano em ano, 

devendo, uma vez que renovado até 2016, e encerrado em 01/07/2016, 

porém a reclamada deixou o imóvel sem qualquer aviso antes de 

01/07/2016, assim a autora alega ser credora da multa por quebra do 

contrato de locação no valor de R$ 4000,00, bem como, o último mês de 

aluguel não pago, no valor de R$ 2000,00 e ainda prejuízos deixados pela 

reclamada referente a reforma do espaço que orçados em R$ 4.600,00, 

cuja importância totaliza em R$ 10.600,00, conforme consta da planilha de 

atualização anexa. É a suma do essencial. Mérito Os autos estão maduros 

para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 

9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Compulsando os autos, verifica-se que a parte reclamada, 

compareceu à audiência de conciliação realizada dia 25/01/2018, porém 

apresentou defesa somente dia 01/02/2018, ou seja 7 dias depois, 

portanto intepestiva. Desta forma, a falta de defesa da parte reclamada 

importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não 

induz necessariamente a procedência do pedido, desde que convicção 

diversa possa ser extraída dos elementos existente nos autos. Pois bem. 

Almeja a parte reclamante o recebimento de valores referente a prejuízos 

causados pelo locatário e encargos locatícios pela quebra de contrato, 

conforme demonstrativo de débito acostado na inicial. À luz do artigo 333, 

incisos I e II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte reclamante a 

demonstração do fato descrito na exordial, recaindo sobre as partes 

requeridas, de outro norte, o ônus da prova desconstitutiva dos fatos 

referidos. O Contrato de Locação, juntado aos autos, comprova a locação 

levada a efeito pelas partes, assim como o valor do aluguel e obrigações 

dos locatários. Em contestação a reclamada alega que sempre pagou os 

alugueis adiantados e que por isso não deve nada, porém, não junta 

nenhum comprovante do último pagamento. Com relação a reforma, este 

confessa que não foi paga. No que tange aos valores devidos, restou 

comprovado pela documentação anexa que o contrato de locação 

vigorava até 01/07/2016 porém o imóvel foi abandonado antes dessa data, 

sem qualquer aviso a reclamada, nem mesmo o pagamento do último mês, 

por assim as demais despesas referentes ao objeto do contrato de 

locação são devidos até então, posto que restou incontroversa a 

ausência de pagamento de valores devidos e ante a ausência de prova 

dos pagamentos, impõe-se a procedência da reclamação. Posto isso, com 

fundamento no art. 269, inciso I do Estatuto Processual Civil, Julgo 

PROCEDENTE do pedido formulado pela reclamante em desfavor da 

reclamada para condena-la ao pagamento da importância de R$ 10.600,00 

(dez mil e seiscentos reais), devidamente atualizados pelo INPC, desde a 

propositura da ação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação, ambos até o efetivo pagamento. Sem custas e sem honorários, 

por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo 

o necessário com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011476-12.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ MACIEL DA SILVA OAB - MT20978/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS BUENO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON CLAUDIO DA SILVA OAB - MT0011316S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8011476-12.2016.8.11.0015 REQUERENTE: CLOVIS SANCHES 

REQUERIDO: ANTONIO MARCOS BUENO Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA de aluguel com 

débitos devidos do cumprimento do contrato de locação estabelecido entre 

as partes. A locadora alega que firmou contrato de locação com a 

reclamada que se iniciou em 01/07/2013 e renovado de ano em ano, 

devendo, uma vez que renovado até 2016, e encerrado em 01/07/2016, 

porém a reclamada deixou o imóvel sem qualquer aviso antes de 

01/07/2016, assim a autora alega ser credora da multa por quebra do 

contrato de locação no valor de R$ 4000,00, bem como, o último mês de 

aluguel não pago, no valor de R$ 2000,00 e ainda prejuízos deixados pela 

reclamada referente a reforma do espaço que orçados em R$ 4.600,00, 

cuja importância totaliza em R$ 10.600,00, conforme consta da planilha de 

atualização anexa. É a suma do essencial. Mérito Os autos estão maduros 

para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 
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9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Compulsando os autos, verifica-se que a parte reclamada, 

compareceu à audiência de conciliação realizada dia 25/01/2018, porém 

apresentou defesa somente dia 01/02/2018, ou seja 7 dias depois, 

portanto intepestiva. Desta forma, a falta de defesa da parte reclamada 

importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não 

induz necessariamente a procedência do pedido, desde que convicção 

diversa possa ser extraída dos elementos existente nos autos. Pois bem. 

Almeja a parte reclamante o recebimento de valores referente a prejuízos 

causados pelo locatário e encargos locatícios pela quebra de contrato, 

conforme demonstrativo de débito acostado na inicial. À luz do artigo 333, 

incisos I e II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte reclamante a 

demonstração do fato descrito na exordial, recaindo sobre as partes 

requeridas, de outro norte, o ônus da prova desconstitutiva dos fatos 

referidos. O Contrato de Locação, juntado aos autos, comprova a locação 

levada a efeito pelas partes, assim como o valor do aluguel e obrigações 

dos locatários. Em contestação a reclamada alega que sempre pagou os 

alugueis adiantados e que por isso não deve nada, porém, não junta 

nenhum comprovante do último pagamento. Com relação a reforma, este 

confessa que não foi paga. No que tange aos valores devidos, restou 

comprovado pela documentação anexa que o contrato de locação 

vigorava até 01/07/2016 porém o imóvel foi abandonado antes dessa data, 

sem qualquer aviso a reclamada, nem mesmo o pagamento do último mês, 

por assim as demais despesas referentes ao objeto do contrato de 

locação são devidos até então, posto que restou incontroversa a 

ausência de pagamento de valores devidos e ante a ausência de prova 

dos pagamentos, impõe-se a procedência da reclamação. Posto isso, com 

fundamento no art. 269, inciso I do Estatuto Processual Civil, Julgo 

PROCEDENTE do pedido formulado pela reclamante em desfavor da 

reclamada para condena-la ao pagamento da importância de R$ 10.600,00 

(dez mil e seiscentos reais), devidamente atualizados pelo INPC, desde a 

propositura da ação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação, ambos até o efetivo pagamento. Sem custas e sem honorários, 

por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo 

o necessário com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010943-53.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROGERIO MARCAL OAB - MT0012492A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Nokia do Brasil Tecnologia Ltda (REQUERIDO)

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

VANESSA DIEGOLI CALDEIRA OAB - SC0012024A (ADVOGADO)

 

PETIÇÃO ANEXA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008707-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE SOUZA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO a 

advogada da parte Requerente acerca da petição apresentada no Id. 

11727501. Terça-feira, 10 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010739-09.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA DE PAULA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO A presente carta, extraída dos 

autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO do advogado da parte promovida, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de direito. 

Quarta-feira, 10 de julho de 2018. Karine Danielle Rodrigues Gestora 

Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010739-09.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA DE PAULA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO A presente carta, extraída dos 

autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO do advogado da parte promovente, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de direito. 

Quarta-feira, 10 de julho de 2018. Karine Danielle Rodrigues Gestora 

Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010739-09.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA DE PAULA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO A presente carta, extraída dos 

autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO do advogado da parte promovente, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de direito. 

Quarta-feira, 10 de julho de 2018. Karine Danielle Rodrigues Gestora 

Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1006576-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAVANILDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO A presente carta, extraída dos 

autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovente(s), para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de direito, sob 

pena de arquivamento do feito. Quarta-feira, 10 de julho de 2018. Gestora 

Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002737-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA DA SILVA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ALVES DE LIMA OAB - MT0021726A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1002737-38.2017.8.11.0015 REQUERENTE: IRACEMA DA SILVA MATOS 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório. DECIDO. É inegável a relação de consumo havida entre as 

partes, porquanto segundo informações da Reclamante, devido a má 

prestação de um serviço da Reclamada, lhe causou danos de ordem 

moral. Em que pese à argumentação da reclamante, o direito não protege o 

chamado dano moral hipotético, sendo que a alegação de não ter sido 

atendido de imediato quando da troca e/ou conserto do produto adquirido, 

por si só não gera danos morais a serem reparados. Também não merece 

guarida o pedido de restituição do valor pago pelo produto alegando 

desconhecer os procedimentos adotados pela Loja quando se financia 

algum produto, quando a aquisição ocorreu de forma livre e espontânea 

por parte da Reclamante. A propósito, é evidente que se trata de 

aborrecimento e de forma alguma se pretende defender a conduta do 

reclamado, levando-se em consideração a demanda da Reclamada e o 

prazo da efetiva prestação do serviço. Contudo, dessa conduta 

descuidada do reclamado (vício no produto), não decorreu para o 

reclamante lesão extrapatrimonial alguma, senão apenas chateação que, 

por si só, não configura dano moral indenizável. Na hipótese dos autos, 

inexiste gravidade no ocorrido ou ilicitude na conduta praticada pela 

empresa reclamada a configurar a pretendida indenização, ainda que sob 

a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Para a configuração do dano 

moral é necessário que o constrangimento sofrido mostre-se intenso a 

ponto de justificar uma reparação de ordem pecuniária, não bastando à 

ocorrência de mero desconforto, mágoa ou aborrecimento. Não se 

identifica, no presente caso, elementos que possam evidenciar o dano 

moral em relação à autora. Como destaca SILVIO DE SALVO VENOSA: 

"Não é também qualquer sabor comezinho da vida que pode acarretar 

indenização. Aqui, também é importante o critério objetivo do homem 

médio, o bônus pater famílias: não se levará em conta o psiquismo do 

homem excessivamente sensível, que se aborrece com os fatos diuturnos 

da vida, nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de 

resistir sempre às rudezas do destino". (Direito Civil: Responsabilidade 

Civil, 4º vol., 4ª ed., São Paulo: Editora Atlas, 2004, p.39). Como já dito, o 

mero contratempo ou aborrecimento não configuram agressão à 

personalidade ou ofensa à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF). 

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "Mero 

aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada 

estão fora da órbita do dano moral. Recurso especial conhecido e 

provido". (STJ - REsp 303396 / PB QUARTA TURMA - Ministro BARROS 

MONTEIRO - DJ 24.02.2003). Assim, a questão dos autos apenas 

configura mero desconforto, mágoa ou aborrecimento, sentimentos 

corriqueiros ocasionados pela vivência em sociedade. A rigor, para 

viabilizar a procedência da ação de ressarcimento de prejuízos, a prova 

da existência do dano efetivamente configurado é pressuposto essencial 

e indispensável, o que implica concluir que somente danos diretos e 

efetivos que encontram no ordenamento jurídico suporte de 

ressarcimento, não se indenizando, por conseguinte, dano hipotético. A 

deficiência da prestação do serviço que não traduz em danos ao 

reclamante, por si só, não configura dano moral e material indenizável por 

inexistência de ofensa a um dos chamados direitos da personalidade, bem 

como por ausência de prejuízo. A rigor, não existe responsabilidade civil 

sem que haja dano, ou seja, prejuízo a ser suportado pela autora, seja na 

esfera moral, como pretende, seja na esfera material como também 

pretende, pois, em nenhum momento, relata diminuição no seu patrimônio. 

Permitir o ressarcimento de dano moral e material hipotético, nesta 

situação, é admitir, por outro lado, o enriquecimento sem causa, razão pela 

qual não assiste ao Reclamante a pretensão de direito material postulado. 

Nesse rumo segue firma a jurisprudência pátria: TJSP - Apelação APL 

3714920088260562 SP 0000371-49.2008.8.26.0562 - Data de Publicação: 

09/05/2011. Ementa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (telefonia) AÇAO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS Não disponibilização de bônus em linha 

telefônica móvel. Mero dissabor e dano hipotético Dano moral não 

configurado Recurso não provido. Processo: 7040877 PR 704087-7 

(Acórdão). Relator(a): Jorge de Oliveira Vargas. Julgamento: 26/01/2012 

Órgão Julgador: 8ª Câmara Cível Ementa AGRAVO RETIDO. NÃO 

CONHECIMENTO. APRECIAÇÃO NÃO REQUERIDA NAS RAZÕES DE 

APELO. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA. NÃO RECONHECIMENTO DE DANO MORAL. 

ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA COM FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. 

PERÍCIA QUE COMPROVA A FALSIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO 

COMPROVADO. DANO HIPOTÉTICO. IMPOSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO. 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Por estas razões, não há como 

proceder ao dano moral hipotético. DISPOSITIVO Isto posto, nos termos do 

art. 487, inciso I, do NCPC/15, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na pela parte reclamante. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002737-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA DA SILVA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ALVES DE LIMA OAB - MT0021726A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1002737-38.2017.8.11.0015 REQUERENTE: IRACEMA DA SILVA MATOS 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório. DECIDO. É inegável a relação de consumo havida entre as 

partes, porquanto segundo informações da Reclamante, devido a má 

prestação de um serviço da Reclamada, lhe causou danos de ordem 

moral. Em que pese à argumentação da reclamante, o direito não protege o 

chamado dano moral hipotético, sendo que a alegação de não ter sido 

atendido de imediato quando da troca e/ou conserto do produto adquirido, 

por si só não gera danos morais a serem reparados. Também não merece 

guarida o pedido de restituição do valor pago pelo produto alegando 

desconhecer os procedimentos adotados pela Loja quando se financia 

algum produto, quando a aquisição ocorreu de forma livre e espontânea 

por parte da Reclamante. A propósito, é evidente que se trata de 

aborrecimento e de forma alguma se pretende defender a conduta do 
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reclamado, levando-se em consideração a demanda da Reclamada e o 

prazo da efetiva prestação do serviço. Contudo, dessa conduta 

descuidada do reclamado (vício no produto), não decorreu para o 

reclamante lesão extrapatrimonial alguma, senão apenas chateação que, 

por si só, não configura dano moral indenizável. Na hipótese dos autos, 

inexiste gravidade no ocorrido ou ilicitude na conduta praticada pela 

empresa reclamada a configurar a pretendida indenização, ainda que sob 

a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Para a configuração do dano 

moral é necessário que o constrangimento sofrido mostre-se intenso a 

ponto de justificar uma reparação de ordem pecuniária, não bastando à 

ocorrência de mero desconforto, mágoa ou aborrecimento. Não se 

identifica, no presente caso, elementos que possam evidenciar o dano 

moral em relação à autora. Como destaca SILVIO DE SALVO VENOSA: 

"Não é também qualquer sabor comezinho da vida que pode acarretar 

indenização. Aqui, também é importante o critério objetivo do homem 

médio, o bônus pater famílias: não se levará em conta o psiquismo do 

homem excessivamente sensível, que se aborrece com os fatos diuturnos 

da vida, nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de 

resistir sempre às rudezas do destino". (Direito Civil: Responsabilidade 

Civil, 4º vol., 4ª ed., São Paulo: Editora Atlas, 2004, p.39). Como já dito, o 

mero contratempo ou aborrecimento não configuram agressão à 

personalidade ou ofensa à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF). 

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "Mero 

aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada 

estão fora da órbita do dano moral. Recurso especial conhecido e 

provido". (STJ - REsp 303396 / PB QUARTA TURMA - Ministro BARROS 

MONTEIRO - DJ 24.02.2003). Assim, a questão dos autos apenas 

configura mero desconforto, mágoa ou aborrecimento, sentimentos 

corriqueiros ocasionados pela vivência em sociedade. A rigor, para 

viabilizar a procedência da ação de ressarcimento de prejuízos, a prova 

da existência do dano efetivamente configurado é pressuposto essencial 

e indispensável, o que implica concluir que somente danos diretos e 

efetivos que encontram no ordenamento jurídico suporte de 

ressarcimento, não se indenizando, por conseguinte, dano hipotético. A 

deficiência da prestação do serviço que não traduz em danos ao 

reclamante, por si só, não configura dano moral e material indenizável por 

inexistência de ofensa a um dos chamados direitos da personalidade, bem 

como por ausência de prejuízo. A rigor, não existe responsabilidade civil 

sem que haja dano, ou seja, prejuízo a ser suportado pela autora, seja na 

esfera moral, como pretende, seja na esfera material como também 

pretende, pois, em nenhum momento, relata diminuição no seu patrimônio. 

Permitir o ressarcimento de dano moral e material hipotético, nesta 

situação, é admitir, por outro lado, o enriquecimento sem causa, razão pela 

qual não assiste ao Reclamante a pretensão de direito material postulado. 

Nesse rumo segue firma a jurisprudência pátria: TJSP - Apelação APL 

3714920088260562 SP 0000371-49.2008.8.26.0562 - Data de Publicação: 

09/05/2011. Ementa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (telefonia) AÇAO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS Não disponibilização de bônus em linha 

telefônica móvel. Mero dissabor e dano hipotético Dano moral não 

configurado Recurso não provido. Processo: 7040877 PR 704087-7 

(Acórdão). Relator(a): Jorge de Oliveira Vargas. Julgamento: 26/01/2012 

Órgão Julgador: 8ª Câmara Cível Ementa AGRAVO RETIDO. NÃO 

CONHECIMENTO. APRECIAÇÃO NÃO REQUERIDA NAS RAZÕES DE 

APELO. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA. NÃO RECONHECIMENTO DE DANO MORAL. 

ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA COM FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. 

PERÍCIA QUE COMPROVA A FALSIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO 

COMPROVADO. DANO HIPOTÉTICO. IMPOSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO. 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Por estas razões, não há como 

proceder ao dano moral hipotético. DISPOSITIVO Isto posto, nos termos do 

art. 487, inciso I, do NCPC/15, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na pela parte reclamante. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012144-80.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE MARIA PEDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO A presente carta, extraída dos 

autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO da parte promovida, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste, mormente requerendo o que de direito. Quarta-feira, 10 de julho 

de 2018. Karine Danielle Rodrigues Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: 

(66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012144-80.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE MARIA PEDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO A presente carta, extraída dos 

autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovente(s), para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de direito. 

Quarta-feira, 10 de julho de 2018. Karine Danielle Rodrigues Gestora 

Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005725-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADELMA NEREIDE MULLER (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1005725-32.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ADELMA NEREIDE MULLER 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 330, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por 

ADELMA NEREIDE MULLER contra ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, objetivando indenização por danos 

materiais e morais por queima de sua geladeira, em sua residência por 

oscilação de energia. A parte reclamada alega que não houve oscilação 

ou qualquer interrupção na rede de energia elétrica na data alegada pela 

Reclamante, capaz de ocasionar referidos danos. Primeiramente cumpre a 

análise da possibilidade da aplicação das normas do Código Consumerista 

ao caso. Em se tratando da prestação de serviço público essencial, 

aplica-se, conforme entendimento já sedimentado pela doutrina e 

jurisprudência, o Código de Defesa do Consumidor, mormente ante a 

clareza de seu artigo art. 3º, § 2º, quando, no caput define o “fornecedor” 

como aquele que, entre outras atividades elencadas, desenvolve 

prestação de serviços. Em seguida, conceitua a expressão “serviço” para 

os fins da lei, nos termos seguintes: Art. 3º. [....] § 2º- Serviço é qualquer 

atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração [...]”. 

Entendendo que existe a relação de consumo aludida, o TJMT, assim já se 

posicionou: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – 
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RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO IMPROVIDO – A discussão travada nos autos se prende à 

relação de consumo estabelecida entre a agravada e a empresa 

agravante, onde uma atua como fornecedora de energia elétrica e a outra 

como consumidora de tais serviços, logo, tratando-se de relação de 

consumo, impossível a denunciação da lide por parte da requerida, por 

expressa vedação do artigo 88 do código de defesa do consumidor. 

(TJMT – AI 39693/2002 – 3ª C.Cív. – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – J. 

07.05.2003) [grifou-se] É fato incontroverso, e das provas documentais 

carreadas nos autos, que em houve a queima do eletrodoméstico da 

Reclamante, a geladeira, e conforme laudo técnico encartado aos autos, 

fora danificada exclusivamente em razão de sobrecarga e/ou oscilação de 

energia elétrica na unidade consumidora da parte reclamante. Apesar de a 

parte reclamada tentar se eximir da responsabilidade, tem-se que sua 

responsabilidade é objetiva, independentemente de culpa, quanto à 

reparação de danos causados aos seus consumidores, por má prestação 

de serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 

Destarte, no caso em comento, deve prevalecer a versão da parte 

reclamante, devidamente abalizada, notadamente porque cabia à empresa 

reclamada comprovar que atendeu prontamente a ocorrência e, 

principalmente, que a queima do eletrodoméstico se deu por outro motivo 

que não a sobrecarga de energia elétrica. Ademais a reclamada é 

confessa ao afirmar que na data do ocorrido houve reparos na rede de 

energia elétrica na região da Unidade Consumidora do autor. Portanto, 

deve a empresa reclamada indenizar os prejuízos sofridos pela parte 

reclamante em conformidade com os orçamentos carreados na inicial, 

perfazendo o valor total de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), a titulo 

de danos materiais. Quanto aos danos morais, o Magistrado ao decidir, 

deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos dos do disposto no art. 335, do Código de Processo 

Civil Brasileiro. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não 

pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. 

Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao 

fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente 

acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio 

Negrão, notas ao artigo 335). (negritei). O Superior Tribunal de Justiça 

assevera ainda que: É entendimento assente de nossa jurisprudência que 

o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir 

comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua 

fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, 

por si só, achou suficiente para a composição do litígio. (STJ - 1ª Turma - 

AI 169.079- SP - Ag.Rg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 17.8.1998). A Culpa 

é representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. No caso dos autos, observa-se 

que o que ocorreu foi tão somente a queima dos aparelhos, não há dúvida 

de que o referido caso trouxe desconforto à parte promovente, no 

entanto, esse dissabor não pode ser considerado como causador de dano 

moral indenizável. Na verdade, não é qualquer suscetibilidade ou melindre 

que pode ensejar indenização por dano moral, sob pena de se desvirtuar 

o instituto, criando fonte de enriquecimento injusto. In casu, tem-se que a 

situação apresentada se caracteriza como mero aborrecimento ou 

contratempo que sofre a pessoa nas relações diárias, corriqueiras na vida 

de qualquer cidadão. Portanto, não há que se falar em indenização por 

danos morais. Assim, caminho outro não há senão o da procedência 

parcial do pedido inicial. DISPOSITIVO Por tais considerações, e em 

consonância com o art. 6º. da Lei 9.099/95 c/c o art. 269, inciso I, do CPC, 

Julgo a Reclamação PARCIALMENTE PROCEDENTE, para CONDENAR a 

reclamada a ressarcir a parte reclamante no valor de R$ R$ 680,00 

(seiscentos e oitenta reais), a titulo de danos materiais, cujo valor deve 

ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo dispêndio e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação e improcedente o 

pedido de indenização pelos danos morais, visto que inexistente. Sem 

custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitado em julgado 

arquive-se. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011489-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1011489-96.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ELISANGELA FERNANDES 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. A controvérsia da 

demanda cinge-se quanto à negativação indevida do nome da parte 

Requerente, em cadastro de inadimplentes, pela parte Requerida. Em sua 

exordial a autora afirma categoricamente que não possui vínculo jurídico 

com a parte Requerida, visto alegar que “DESCONHECE TODOS OS 

DÉBITOS COBRADO PELA EMPRESA RÉ”. Por seu turno a parte Requerida 

trouxe robusta prova documental em sua defesa demonstrando a 

existência de contratação. Destaca-se que a prova documental produzida 

pela parte Requerida não se limitou a cópia de um contrato com alegada 

assinatura da parte Requerente (id nº 11518906 e 11518932), mas 

também trouxe aos autos cópia dos documentos de identidade, bem como, 

comprovante de residência daquela apresentada no ato da contratação (id 

nº 11518945 e 11518901) traduzindo-se pela impossibilidade de que 

terceiro tenha falsificado sua assinatura. Ademais a parte Requerente 

juntou aos autos documento pessoal constando somente a frente da CNH 

no id nº 10219427; todavia, a parte Requerida juntou o mesmo documento 

em cópia colorida e completa no id nº 11518945, demonstrando que esta já 

possuía tal documentação antes da propositura da demanda. Por todos as 

evidências contidas nos autos resta claro a este Juízo que a parte 

Requerente incorreu em litigância de má-fé, buscando o Poder Judiciário 

para obter fins ilícitos; porém, a legislação Processual Civil vigente impõe 

sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder 

Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. Como dito, de acordo com as provas 

produzidas pela parte Requerida, a parte Requerente alterou a verdade 

dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal prática deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má-fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. Com efeito, prescreve o art. 81, NCPC: 

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a 

pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por 

cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos 

prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com 

todas as despesas que efetuou. Os pedidos contrapostos deverão ser 

acolhidos eis que evidenciada a origem e regularidade dos débitos no 

valor total de R$ 365,04 (trezentos e sessenta e cinco reais e quatro 

centavos). Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela 

parte Requerente e PROCEDENTE os PEDIDOS CONTRAPOSTOS 

formulado pela parte Requerida para CONDENAR a parte Requerente a 

pagar a importância total de R$ 453,62 (quatrocentos e cinquenta e três 

reais e sessenta e dois centavos) devidamente corrigido monetariamente 

pelo INPC a partir do respectivo vencimento e com a incidência dos juros a 

partir da citação da parte Requerida e, via de consequência, DECLARO 
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EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, revogo a liminar 

concedida e CONDENO a parte Requerente em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, 

fixado no montante de 5% sobre o valor da causa, aplicando-se, por 

analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios aos quais arbitro em 10% 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC. Intime-se. 

Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1011489-96.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ELISANGELA FERNANDES 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. A controvérsia da 

demanda cinge-se quanto à negativação indevida do nome da parte 

Requerente, em cadastro de inadimplentes, pela parte Requerida. Em sua 

exordial a autora afirma categoricamente que não possui vínculo jurídico 

com a parte Requerida, visto alegar que “DESCONHECE TODOS OS 

DÉBITOS COBRADO PELA EMPRESA RÉ”. Por seu turno a parte Requerida 

trouxe robusta prova documental em sua defesa demonstrando a 

existência de contratação. Destaca-se que a prova documental produzida 

pela parte Requerida não se limitou a cópia de um contrato com alegada 

assinatura da parte Requerente (id nº 11518906 e 11518932), mas 

também trouxe aos autos cópia dos documentos de identidade, bem como, 

comprovante de residência daquela apresentada no ato da contratação (id 

nº 11518945 e 11518901) traduzindo-se pela impossibilidade de que 

terceiro tenha falsificado sua assinatura. Ademais a parte Requerente 

juntou aos autos documento pessoal constando somente a frente da CNH 

no id nº 10219427; todavia, a parte Requerida juntou o mesmo documento 

em cópia colorida e completa no id nº 11518945, demonstrando que esta já 

possuía tal documentação antes da propositura da demanda. Por todos as 

evidências contidas nos autos resta claro a este Juízo que a parte 

Requerente incorreu em litigância de má-fé, buscando o Poder Judiciário 

para obter fins ilícitos; porém, a legislação Processual Civil vigente impõe 

sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder 

Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. Como dito, de acordo com as provas 

produzidas pela parte Requerida, a parte Requerente alterou a verdade 

dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal prática deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má-fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. Com efeito, prescreve o art. 81, NCPC: 

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a 

pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por 

cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos 

prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com 

todas as despesas que efetuou. Os pedidos contrapostos deverão ser 

acolhidos eis que evidenciada a origem e regularidade dos débitos no 

valor total de R$ 365,04 (trezentos e sessenta e cinco reais e quatro 

centavos). Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela 

parte Requerente e PROCEDENTE os PEDIDOS CONTRAPOSTOS 

formulado pela parte Requerida para CONDENAR a parte Requerente a 

pagar a importância total de R$ 453,62 (quatrocentos e cinquenta e três 

reais e sessenta e dois centavos) devidamente corrigido monetariamente 

pelo INPC a partir do respectivo vencimento e com a incidência dos juros a 

partir da citação da parte Requerida e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, revogo a liminar 

concedida e CONDENO a parte Requerente em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, 

fixado no montante de 5% sobre o valor da causa, aplicando-se, por 

analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios aos quais arbitro em 10% 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC. Intime-se. 

Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1007360-48.2017.8.11.0015 REQUERENTE: SIDIMAR CARNEIRO XAVIER 

DOS SANTOS REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. DAS PRELIMINARES 

Rejeita-se a preliminar de Impossibilidade Do Deferimento Da Assistência 

Judiciaria Gratuita, visto que, no sistema dos juizados especiais a 

gratuidade na primeira fase do processo é regra, de modo que só na 

hipótese de interposição de recurso é que surge o interesse para se 

apreciar pedido de concessão de assistência judiciária gratuita. Rejeito a 

preliminar de inépcia da inicial, eis que o consta nos autos a 

documentação do autor. Igualmente, rejeito a preliminar de incompetência 

do juizado especial cível, argüida em sede de contestação, em razão da 

alegada complexidade da causa, uma vez que o conjunto probatório 

produzido nos autos permite a solução da lide. DO MÉRITO Extrai-se dos 

autos que a parte Autora propôs a presente ação, visando a declaração 

de inexistência de relação jurídica entre as partes e indenização por 

danos morais, ao argumento de que, apesar de não manter qualquer 

relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no SPC/SERASA. 

Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação 

declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um 

direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e 

apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. 

Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a 

posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico 

colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação 

declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus 

de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Sob esse prisma probatório cumpre a ré provar fato 

impeditivo, modificativo e extintivo do direito da parte autora (art. 373, II, do 

Código de Processo Civil), o que logrou êxito através dos documentos 
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juntados em sua defesa, quais sejam, faturas com detalhamento de 

utilização de serviços, contrato de adesão, documentação pessoais 

fornecidas pelo autor. Por outro lado, a autora insurge-se contra a 

inexistência de contrato assinado pela autora e que não efetuou qualquer 

adesão dos serviços da reclamada. Em que pese suas alegações, 

denota-se que consta nos autos faturas com detalhamento de utilização 

dos serviços, bem como, o contrato de adesão assinado pelo autor. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, os argumentos apresentados 

não foram capaz de ilidir as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais. Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Improcedência da ação. 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu. 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito. Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito. Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I). Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS. COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA. 

RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1007360-48.2017.8.11.0015 REQUERENTE: SIDIMAR CARNEIRO XAVIER 

DOS SANTOS REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. DAS PRELIMINARES 

Rejeita-se a preliminar de Impossibilidade Do Deferimento Da Assistência 

Judiciaria Gratuita, visto que, no sistema dos juizados especiais a 

gratuidade na primeira fase do processo é regra, de modo que só na 

hipótese de interposição de recurso é que surge o interesse para se 

apreciar pedido de concessão de assistência judiciária gratuita. Rejeito a 

preliminar de inépcia da inicial, eis que o consta nos autos a 

documentação do autor. Igualmente, rejeito a preliminar de incompetência 

do juizado especial cível, argüida em sede de contestação, em razão da 

alegada complexidade da causa, uma vez que o conjunto probatório 

produzido nos autos permite a solução da lide. DO MÉRITO Extrai-se dos 

autos que a parte Autora propôs a presente ação, visando a declaração 

de inexistência de relação jurídica entre as partes e indenização por 

danos morais, ao argumento de que, apesar de não manter qualquer 

relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no SPC/SERASA. 

Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação 

declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um 

direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e 

apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. 

Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a 

posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico 

colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação 

declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus 

de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Sob esse prisma probatório cumpre a ré provar fato 

impeditivo, modificativo e extintivo do direito da parte autora (art. 373, II, do 

Código de Processo Civil), o que logrou êxito através dos documentos 

juntados em sua defesa, quais sejam, faturas com detalhamento de 

utilização de serviços, contrato de adesão, documentação pessoais 

fornecidas pelo autor. Por outro lado, a autora insurge-se contra a 

inexistência de contrato assinado pela autora e que não efetuou qualquer 

adesão dos serviços da reclamada. Em que pese suas alegações, 

denota-se que consta nos autos faturas com detalhamento de utilização 

dos serviços, bem como, o contrato de adesão assinado pelo autor. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, os argumentos apresentados 

não foram capaz de ilidir as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 
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DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais. Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Improcedência da ação. 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu. 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito. Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito. Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I). Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS. COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA. 

RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011165-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA SALETE GRAPIGLIA TOZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA STEFANY COSTA LEITE OAB - MT23331/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA SILVA PEDROSO (EXECUTADO)

KARLA PEDROSO JACINTO (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO SILVA PEDROSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, 

expedindo o competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011948-13.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DIAS FERREIRA OAB - MT0009073A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Certifico, que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. Ainda neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 10 

(dez) dias apresente CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006721-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FIGUEREDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico, que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. Ainda neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 10 

(dez) dias apresente CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012989-49.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN PEREIRA DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIME-SE a requerente para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012402-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HILARIO RUBEN BRACHMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ROGERIO MARCAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO ROGERIO MARCAL OAB - MT0012492A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012402-78.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: HILARIO RUBEN BRACHMANN 

EXECUTADO: FABIO ROGERIO MARCAL Vistos, etc. Em atenção ao 

petitório de Id. 11739223, juntamente com a manifestação de Id. 11350874, 

INDEFIRO o pedido de parcelamento do débito exequendo, eis que, não 

foram depositadas as parcelas vincendas do valor do débito pelo 

executado, conforme preceitua o art. 916, caput e § 2º, do CPC/15. 

Outrossim, a parte Executada insurge-se aduzindo excesso de penhora; 

todavia, conforme o extrato de operações do BACENJUD (id nº 11893728) 

comprova-se que houve a constrição de R$ 1.130,17 (mil cento e trinta 

reais e dezessete centavos) na conta do Banco do Brasil, a qual foi 

transferida para à Conta Única e, por sua vez houve o desbloqueio da 

restrição ocorrida na conta corrente do Banco Itaú Unibanco. Com efeito, 

preclusa a via recursal, o que deverá ser certificado, EXPEÇA-SE 

ALVARÁ para levantamento do valor depositado em Mov. 10826836 e 

bloqueado via BACENJUD em Id. 11893728, PROCEDA-SE com a liberação 

em favor da parte exequente. INTIME-SE a parte exequente, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento dos autos no estado em que 

se encontra. Oportunamente, concluso. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 8 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011001-90.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IZALETE SANDERS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDESON PEREIRA DA SILVA OAB - MT0015846A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IT ALIMENTOS LTDA - EPP (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011001-90.2015.8.11.0015. REQUERENTE: IZALETE SANDERS DOS 

SANTOS REQUERIDO: IT ALIMENTOS LTDA - EPP Vistos, etc. I - Em 

atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de sentença, 

INTIME-SE o executado (a), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante do débito acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos 

do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 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. Intime-se. 

Cumpra-se, servindo a presente decisão como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA DE INTIMAÇÃO e CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. SINOP, 10 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009600-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA ANETE PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE ZUANAZZI OAB - MT21497/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1009600-10.2017.8.11.0015. REQUERENTE: RAFAELA ANETE PACHECO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. I - Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de 

sentença, INTIME-SE o requerido (a), para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena 

de ter o montante do débito acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil. II - Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE o requerente 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. Intime-se. 

Cumpra-se, servindo a presente decisão como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA DE INTIMAÇÃO e CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. SINOP, 10 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011758-50.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA ANDERLE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011758-50.2016.8.11.0015. REQUERENTE: POLIANA ANDERLE DOS 

SANTOS REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA 

Vistos, etc. I - Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de 

sentença, INTIME-SE o executado (a), para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena 

de ter o montante do débito acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 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. Intime-se. 

Cumpra-se, servindo a presente decisão como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA DE INTIMAÇÃO e CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. SINOP, 10 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013327-23.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA ANDERLE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8013327-23.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: POLIANA ANDERLE DOS 

SANTOS EXECUTADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 

Vistos, etc. I - ACOLHO PARCIALMENTE o pedido de movimento de ID. 

13464825 e, via de consequência, FIXO em 03 (três) URH os honorários 

do D. Causídico que fora nomeado para defender os interesses da parte 

requerida. Sendo assim, EXPEÇA-SE a competente CERTIDÃO para fins de 

recebimento; II – Outrossim, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ em favor 

da parte exequente para levantamento dos valores indicados no ID nº 

8078249. Diante disso, INTIME-SE a parte executada para que, 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. III – Após, 

considerando o transito em julgado certificado em ID. 14067620, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. 

SINOP, 10 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006586-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE BORGES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006586-18.2017.8.11.0015. REQUERENTE: IVONETE BORGES DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. I - CUMPRA-SE a decisão já 

proferida em ID. 11972321; II - Com efeito, determino a EXPEDIÇÃO de 

ALVARÁ para levantamento do montante incontroverso, depositado nos 

autos (ID. 13333348) e PROCEDA-SE com a transferência em favor da 

parte requerente; III - Após, ARQUIVEM-SE o feito com as baixas e 

anotações estilares. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 10 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002621-66.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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M J DOS SANTOS COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002621-66.2016.8.11.0015. REQUERENTE: M J DOS SANTOS COMERCIO 

- ME REQUERIDO: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO Vistos, etc. I – 

Considerando que já houve a EXPEDIÇÃO de ALVARÁ referente ao 

montante incontroverso depositado nos autos (ID. 11082844), 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença de ID. 10861768 e após, 

ARQUIVEM-SE o feito com as baixas e anotações estilares. Cumpra-se. 

Às providências. SINOP, 10 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-24.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARY HELEN DAIANE SILVESTRE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE MATO GROSSO / MT. O Reclamante, por meio de seu 

procurador infra-assinado, vem a digna presença de Vossa Excelência, 

apresentar RECURSO INOMINADO, cujas razões seguem anexas. Requer 

ainda, o recebimento do presente recurso sob assistência judiciária, já que 

o Autor encontra-se impossibilitado de pagar as custas desta ação sem 

prejuízo de seu sustento, neste ponto reiterando o pedido da inicial. A 

intimação da parte recorrida, para querendo, apresentar contras-razões. 

Pugna-se pela concessão do benefício neste momento processual 

conforme julgado abaixo: ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - POSSIBILIDADE DE 

SER PLEITEADA EM QUALQUER FASE DO PROCESSO. "Assistência 

judiciária - Requerimento e concessão - Qualquer fase do processo. O 

benefício da assistência judiciária gratuita pode ser requerido em qualquer 

fase do processo, e o seu efeito se dá não para excluir aquilo que já se 

condenou a pagar, mas para suspender a sua execução (Lei n.º 1060/50, 

artigo 12)." (2.ºTACIVIL - AI 530.199 - 8.ª Câm. - Rel. Juiz Milton Gordo - j. 

10.06.1998 ) AASP, Ementário, 2078/6 Termos que, Pede Deferimento. 

Cuiabá 26 de março de 2018. CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB/MT 

8.359 RAZÕES DO RECURSO INOMINADO Eméritos Julgadores Cuidam os 

autos de um pedido de declaração de inexistência de relação jurídica 

ocasionado por uma conduta indevida da recorrida em incluir o BOM NOME 

do autor em serviços de restrição ao crédito. DA SENTENÇA RECORRIDA 

A sentença prolatada nos autos julgou parcialmente procedente o pedido 

da inicial, deferindo o pedido de baixa pela inexistência do débito e 

indeferindo o pedido de danos morais. Não merece prosperar no tocante 

ao indeferimento do pedido de pagamento de dano moral, nos termos 

adiante alinhados. INEXISTENCIA DE CONTRATO – ILEGALIDADE DA 

COBRANÇA. Jurisprudência pacificada nas Turmas Recursais e decisões 

do próprio TJ/MT Embora instada a apresentar documentação relativa a 

contratação realizada pela parte autora, ou apresentar qualquer 

autorização, recibo ou documento permitindo a abertura de linha de 

telefone, não apresentou referida documentação. Furtou-se em comprovar 

tal autorização, despendeu alegações inócuas e não demonstrou qualquer 

causa de exclusão de sua responsabilidade civil, conforme preceitua o 

art. 14, §3º, I, II da Lei 8.078/90 e do art. 188 do CPC, capaz de justificar a 

sua atuação (inscrição indevida em cadastro de inadimplentes), também 

NÃO TROUXE UM ÚNICO DOCUMENTO IDÔNEO (moral e legítimo – Art. 332 

CPC) apto a comprovar a exigibilidade do débito oxigenador da inclusão 

vastamente combatida nestes autos. Quadros produzidos unilateralmente 

pela própria reclamada em equipamento computadorizados existente 

dentro da sede da empresa não tem o condão de provar que o autor 

autorizou serviços em seu nome, a empresa ré deveria juntar autorização 

por escrito e assinada pelo consumidor autorizando a prestação de 

serviços em seu nome e não apresentou furtou-se ao ônus probante 

obrigatório cuja norma vem esculpida no art. 333, II, CPC. Segue abaixo o 

entendimento das Turmas Recursais do TJ/MT sobre o tema. “EMENTA 

SERVIÇO DE TELEFONIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

TELEFÔNICO. CELEBRAÇÃO PELA RECLAMANTE. (...). 1. A empresa 

prestadora de serviço telefônico é quem possui, consoante o principio da 

aptidão da prova, condições de provar que o reclamante foi quem 

celebrou o contrato. Assim, não tendo essa juntado documento em que 

conste a assinatura do reclamante requerendo o serviço, deve responder 

por eventual fraude ocorrida mediante o uso do nome desse, vez que 

deve arcar com os riscos de sua atividade. (...)” (3ª TR/TJMT – RCI nº 

2557/2008 – Classe II – Julgado em 11-09-2008. Rel. Juiz Maria Aparecida 

Ribeiro) “EMENTA - SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA DECORRENTE 

DE LINHAS TELEFÔNICAS HABILITADAS MEDIANTE FRAUDE - CONTRATO 

FIRMADO POR TERCEIRO USANDO O NOME DA PARTE – (...). 2. No 

presente caso, a reclamada/recorrente não comprovou que as linhas 

pertencem, de fato e de direito, ao reclamante/recorrida. Não produziu 

prova no sentido de ilidir as alegações do reclamante, faz apenas ilações. 

Ao revés, produziu o reclamante prova de seu direito. (...)” (3ª TR/TJMT – 

RCI nº 2728/2008 – Classe II – Julgado em 26/06/2008. Rel. Juiz Maria g 

grifo nosso Embora a Reclamada alegue que a dívida oxigenadora da 

inclusão é devida e que se deu em conseqüência de um inadimplemento 

por parte do Reclamante, não juntou aos autos quaisquer documentos que 

comprovem tais alegações, quando era seu dever, a teor do artigo 333, II 

do CPC pátrio, sustentando em sua r. defesa, meras alegações sem cunho 

probatório algum, caracterizando a inexigibilidade do débito, desaguando 

por efeito, no reconhecimento da ilicitude das inclusões combatidas nestes 

autos. Nas relações consumeristas, como regra, o fornecedor responde 

pelos prejuízos sofridos pelo consumidor, independentemente da 

existência de culpa (responsabilidade civil objetiva), como dispõe o artigo 

14, § 3º, inciso II, do CDC. Nesse sentido tem sido as decisões do c. STJ: 

(...) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA. 

ABERTURA DE CONTA CORRENTE POR FALSÁRIO COM USO DE 

DOCUMENTOS DO AUTOR. INSCRIÇÃO POSTERIOR NO SERASA. DANOS 

MORAIS. (...) 1. No pleito em questão, as instâncias ordinárias 

reconheceram, com base nos fatos e provas trazidos aos autos, a 

conduta negligente do banco-recorrente e os prejuízos morais causados 

ao recorrido, decorrentes da abertura de conta por falsário usando 

documentos do autor: "O próprio Banco Itaú S/A confessa que autorizou a 

abertura de conta bancária solicitada por terceira pessoa que apresentou 

os documentos clonados do apelado.(...) In casu, observa-se que a 

instituição bancária, em que pese a alegada perfeição dos documentos 

falsificados, assume todo o risco de sujeitar-se a fraudes como a 

presente, que, por sua vez, causam prejuízos a terceiros, como 

aconteceu com o apelado. (...) Comprovada a conduta negligente do 

apelante, o dano causado ao apelado que teve o seu nome inscrito no SPC 

e SERASA, bem como o nexo de causalidade entre as duas primeiras, 

correta a sentença de primeiro grau que condenou o Banco Itaú S/A ao 

pagamento de indenização por danos morais" ( Acórdão, fls..195/197). 

(...) (STJ REsp 808688/ES, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA 

TURMA, julgado em 13/02/2007, DJ 12/03/2007 p. 248) Na mesma linha as 

decisões das Turmas Recursais: “EMENTA SERVIÇO DE TELEFONIA. 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. CELEBRAÇÃO 

PELA RECLAMANTE. (...). 1. A empresa prestadora de serviço telefônico é 

quem possui, co nsoante o principio da aptidão da prova, condições de 

provar que o reclamante foi quem celebrou o contrato. Assim, não tendo 

essa juntado documento em que conste a assinatura do reclamante 

requerendo o serviço, deve responder por eventual fraude ocorrida 

mediante o uso do nome desse, vez que deve arcar com os riscos de sua 

atividade. (...)” (3ª TR/TJMT – RCI nº 2557/2008 – Classe II – Julgado em 

11-09-2008. Rel. Juiz Maria Aparecida Ribeiro) “EMENTA - SERVIÇO DE 

TELEFONIA. COBRANÇA DECORRENTE DE LINHAS TELEFÔNICAS 

HABILITADAS MEDIANTE FRAUDE - CONTRATO FIRMADO POR TERCEIRO 

USANDO O NOME DA PARTE – (...). 2. No presente caso, a 

reclamada/recorrente não comprovou que as linhas pertencem, de fato e 

de direito, ao reclamante/recorrida. Não produziu prova no sentido de ilidir 

as alegações do reclamante, faz apenas ilações. Ao revés, produziu o 

reclamante prova de seu direito. (...)” (3ª TR/TJMT – RCI nº 2728/2008 – 

Classe II – Julgado em 26/06/2008. Rel. Juiz Maria Aparecida Ribeiro) 
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Desta feita Excelência, o Reclamante há de reiterar incansavelmente que 

jamais restou inadimplente, sobretudo junto a Reclamada, com débito que 

pudesse permitir a inclusão de seus dados no órgão restritivo de crédito! 

Se realmente existe a obrigação de pagar do Reclamante para com a 

empresa Reclamada onde estão os documentos probatórios de tal 

obrigação? Não resta dúvida de que os arquivos que detém dados 

relativos aos consumidores são benéficos à sociedade. Por outro lado, o 

mau uso dos sistemas pode acarretar informações em desconformidade 

com a realidade e acarretar pesados infortúnios às pessoas. Assim, o § 

1º do art. 14, fala expressamente na segurança que deve cercar os 

s e r v i ç o s  p r e s t a d o s  a o  c o n s u m i d o r :  " A r t .  1 4  

.............................................................................................. § 1º - O 

serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor 

dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias 

relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado 

e os riscos que razoavelmente dele se esperam; Portanto, presume-se 

defeituoso o serviço quando é mal apresentado ao público consumidor, 

bem como sua fruição é capaz de suscitar riscos acima do nível de 

razoável expectativa, de segurança do consumidor. José Alexandre 

Tavares Guerreiro brilhantemente traduz este risco: "A extraordinária 

rapidez com que os bancos de dados podem elaborar perfis de 

informação do indivíduo (no assim dito: ?tempo zero?), a possibilidade de 

desvio de finalidades na utilização dos próprios dados informativos e a 

falibilidade dos processos informáticos constituem potencial ameaça aos 

direitos da personalidade, na medida em que produzem (ou podem 

produzir) situações constrangedoras, das quais a pessoa só se pode 

liberar mediante meios modernos de tutela (entre os quais os agora 

previstos), dado que as soluções tradicionais se mostram ineficazes para 

garantir a sua segurança e tutelar adequadamente seus interesses". 

(José Alexandre Tavares Guerreiro et alii, Comentários ao Código de 

Defesa do Consumidor, coordenação de José Cretella Júnior e René Ariel 

Dotti, Rio de Janeiro, Forense, 1992, p. 142) Percebe-se que 99% 

(noventa e nove por cento) das repostas apresentadas em processo, 

pelas empresas causadoras de danos aos consumidores citam que 

"existe uma indústria de danos moral". Em verdade, esta expressão 

deveria ser motivo de vergonha para as empresas e não frase clichê 

adotada. Se a população, cada vez mais, cobra pelos transtornos que 

enfrenta por erros dos fornecedores de produtos e serviços, é porque as 

leis estão proporcionando garantias aos consumidores. E tal fato precisa 

ser encarado como uma positiva evolução social, pois a consequência é 

um incentivo ao melhor comportamento das entidades públicas e privadas, 

em relação à sociedade. O Código Civil Brasileiro, no art. 948 preceitua 

que: "nas indenizações por fato ilícito prevalecerá o valor mais favorável 

ao lesado". A regra contida no dispositivo é a do in dubio pro creditoris. 

Logo, a verba indenizatória tem o fundamento de punição do ofensor, para 

assim dissuadi-lo de novas ações ilícitas e compensar o sofrimento da 

vítima, sob pena de se tornar simbólica. O doutrinador Clayton Reis 

(Avaliação do Dano Moral 3ª ed., Editora Forense, Rio de Janeiro, 2000, p. 

203) , conclui a matéria: "É que na valoração dos danos morais, o que está 

em debate é o conteúdo axiológico da própria sociedade e que exige, 

portanto, do representante estatal uma postura de nítida repreensão aos 

ofensores das normas éticas e sociais." DO PEDIDO Ante todo o exposto, 

e considerando o error in judicando presente nos autos requer o 

Recorrente: O acolhimento deste recurso, com a consequente 

procedência da demanda, reformando a sentença de primeiro grau; A 

condenação da Recorrida ao pagamento de Danos Morais em valor a ser 

estipulado por esta C. Turma; O arbitramento de honorários advocatícios, 

uma vez permitidos nesta fase processual, condenando a recorrida sob 

esta rubrica; Requer ainda, o recebimento do presente recurso sob 

assistência judiciária, já que o Autor encontra-se impossibilitado de pagar 

as custas desta ação sem prejuízo de seu sustento; Nestes Termos Pede 

Deferimento. Cuiabá, 26 de março de 2018. CIDINEY RODRIGUES 

FERREIRA OAB/MT 8.359

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004718-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAVALHEIRO E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE APARECIDA DE SOUZA OAB - MT0018266A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE MATOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1004718-05.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: CAVALHEIRO E CIA LTDA - ME 

EXECUTADO: CARLOS ALBERTO DE MATOS Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. 

Consoante consta nos autos (id. 10450291), a parte Requerente postulou 

pela desistência da presente demanda. Dispõe o caput do art. 775 do 

Código de Processo Civil que, “o exequente tem o direito de desistir de 

toda a execução ou de apenas alguma medida executiva”. O Superior 

Tribunal de Justiça (AI 538.284 – AgRg, Min. José Delgado, j. 27.04.04) 

entende que, “se a desistência ocorreu antes do oferecimento de 

embargos, desnecessária é a anuência do devedor”. Diante do exposto, 

HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela parte Autora, para os 

fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e, como 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito, 

com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005619-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO LUCIVANDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005619-70.2017.8.11.0015. REQUERENTE: DAMIAO LUCIVANDO DA 

SILVA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. I – Considerando 

que já houve a EXPEDIÇÃO de ALVARÁ referente ao montante 

incontroverso depositado nos autos (ID. 11053595), bem como que a 

sentença prolatada no feito transitou em julgado (ID. 10858224), 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações estilares. Cumpra-se. 

Às providências. SINOP, 10 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004340-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAX JORGE GUNTZEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DORSDT OAB - RS45036 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRÍCIA CRISTINA SILVESTRI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA FERDINANDO VAREA OAB - MT0010641A (ADVOGADO)

 

Central Mandados – CARTA PRECATÓRIA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009614-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO GONCALO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) Juiz(a) de Direto do Juizado 

Especial Cível e Criminal da Comarca de Sinop– MT. Autos n°. 

100961-91.2017.811.0015 Embargante: NIVALDO GONÇALO DOS 

SANTOS Embargada: TELEFONICA BRASIL S.A. NIVALDO GONÇALO DOS 

SANTOS, já devidamente qualificado nos autos da Ação Declaratória de 
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Inexistência de Negócio Jurídico c/c Pedido de Indenização Por Danos 

Morais, movida em desfavor do TELEFÔNICA BRASIL S/A, por seu 

procurador “in fine” assinado, com escritório no rodapé indicado, vem, 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em tempo, 

apresentando as razões, no moldes do artigo 1.022 e seguintes do Código 

de Processo Civil: EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITO 

INFRINGENTE I – PRELIMINARMENTE . I.a. Da Tempestividade . Douto 

magistrado, conforme intimação expedida no dia 13/03/2018 (quinta-feira, 

temos que o prazo em dias uteis transcorrerá no dia 18/03/2018. Desta 

forma, o presente embargos apresentado no dia 15/03/2018 são 

tempestivos em conformidade com o artigo 219 e 220 do Código de 

Processo Civil. Assim, solicita o regular tramite do presente. II.a. Síntese e 

Base do Embargante. O embargante promoveu Ação Declaratória de 

Inexistência de Negócio Jurídico c/c Pedido de Indenização Por Danos 

Morais, movida em desfavor do TELEFÔNICA BRASIL S/A, requerendo a 

declaração de inexistência do citado contrato que ensejou sua indevida 

inclusão no rol de inadimplentes, e a MMª. Magistrada proferiu decisão, 

homologando a projeção de sentença que julgou improcedente pedido no 

teor do id 11039837, sob argumentos de que o requerente manteve 

contratação com a requerida, uma vez que nos autos havia gravação de 

voz em áudio mp3 com suposta contratação. Veja a transcrição da parte 

da sentença, ora referida: E a parte reclamada está com razão, posto que 

os documentos anexados com a contestação, principalmente CONTRATO, 

comprovando a contratação, o consumo e o inadimplemento, o que 

justificou o encaminhamento do nome e CPF da parte reclamante ao rol de 

inadimplentes. Note Excelência, que não houve pagamento de faturas, nem 

mesmo qualquer utilização do serviço demonstrado pela requerida, ou 

sequer qualquer contrato escrito ou verbal (Art. 107 Código Civil) que 

pudesse justificar o reconhecimento da contratação do serviço. Houve, na 

realidade, uma falsa percepção e valoração exacerbada do áudio em mp3, 

avaliada pelo juiz leigo. Não pode haver uma projeção de sentença com as 

devidas cautelas de objetividade material, isso porque, não há perícia do 

CONTRATO e sequer contratação comprovada . Não houve contratação 

pelo autor e a sentença fora contraditória no sentido de falta de aplicação 

do rito dos juizados especiais cíveis , uma vez que houve contrato este 

não fora realizado pelo reclamante e não pode comprovar o aludido 

vinculo obrigacional, logo devia ser remetido os autos a justiça comum 

para periciar a referida prova juntada. Houve valoração da prova 

arbitrariamente e de certa forma em dissenso com o ordenamento jurídico. 

A lei dos juizados especiais (Lei 9.099/95) em seu artigo 35 possibilita ao 

magistrado que seja realizada prova técnica. Veja: Art. 35. Quando a 

prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, 

permitida às partes a apresentação de parecer técnico. De início, nota-se 

que pode ser realizado a averiguação do áudio, para confirmação de 

autenticidade do mesmo. A norma processual civil em seu artigo 436, 

inciso III, relata que a parte intimada a falar sobre documento constante 

dos autos poderá suscitar sua falsidade, com ou sem deflagração do 

incidente de arguição de falsidade. Nessa esteira, pode-se concluir que 

não comporta no rito dos juizados especiais cíveis a produção de prova 

complexa, uma vez que poderia a reclamante arguir falsidade do 

documento juntados aos autos e de logo periciá-lo. Por seguinte, por mais 

que ficasse comprovado a autenticidade do contrato, não houve 

contratação do serviço, nem mesmo sequer fora juntado aos autos envio 

de fatura para o endereço ou pagamento de qualquer fatura emitida pela 

requerida evidenciado mais uma vez que jamais houve contratação pelo 

embargante. Olhe os inúmeros julgados neste sentido: TJ-RS - Mandado 

de Segurança MS 70048930663 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

23/05/2012 Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO JUIZ TITULAR 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. A sistemática 

dos Juizados Especiais Cíveis, prevista na Lei 9.099 /95, não prevê - e me 

arrisco a dizer que não admite - qualquer recurso para a instância 

superior da Justiça Comum, representada pelos Tribunais dos Estados, 

das suas decisões. Isto ocorre, entre outros motivos, porque se pretende 

para o Juizado Especial, até mesmo para garantir a celeridade, 

informalidade e economia processual a qual se propõe, uma autonomia 

jurisdicional frente à Justiça Comum. Pelo mesmo motivo não é de se... 

Encontrado em: Nona Câmara Cível Diário da Justiça do dia 23/05/2012 - 

23/5/2012 Mandado de Segurança MS 70048930663 RS (TJ-RS) Marilene 

Bonzanini Bernardi TJ-DF - Ação Cí-vel do Juizado Especial ACJ 

139000320088070001 DF 0013900-03.2008.807.0001 (TJ-DF) Data de 

publicação: 17/03/2009 Ementa: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LEI 9099 

/1995. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. CAUSA COMPLEXA. NECESSIDADE 

DE PROVA TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE EXAME MATÉRIA CONTROVERSA 

NO ÂMBITO JUIZADO ESPECIAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO SUSCITADA 

PELA RELATORA, PARA FINS DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO 

DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 51 , INCISO II , DA LEI 9099 /1995. 

DECISÃO: PRELIMINAR ACOLHIDA, SENTENÇA ANULADA. 1- 

CONSIDERANDO QUE A CAUSA POSTA À APRECIAÇÃO ENVOLVE 

MATÉRIA COMPLEXA E QUE HÁ NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA 

PERICIAL TÉCNICA, PARA POR FIM A CONTROVÉRSIA, OS JUIZADOS 

ESPECIAIS SE MOSTRAM INCOMPETENTES PARA ANALISAR O FEITO. 2- 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL,SUSCITADA DE OFÍCIO PELA RELATORA, ACOLHIDA, PARA 

DECLARAR EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 3- 

SENTENÇA ANULADA. Encontrado em: CONDOMÍNIO. Ação Cí-vel do 

J u i z a d o  E s p e c i a l  A C J  1 3 9 0 0 0 3 2 0 0 8 8 0 7 0 0 0 1  D F 

0013900-03.2008.807.0001 (TJ-DF) IRACEMA MIRANDA E SILVA... DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DF 17/03/2009, DJ-e Pág. 

224 - 17/3/2009 LEI DO JUIZADO ESPECIAL... ABSOLUTA, JUIZADO 

ESPECIAL. VOTO VENCIDO: REJEIÇÃO, PRELIMINAR, EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, DIREITO... TJ-RS - Recurso Cível 71005485743 RS (TJ-RS) 

Data de publicação: 25/05/2015 Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL. 

PINTURA E TESTURA. ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO SERVIÇO QUE NÃO 

FOI APROVADO PELO CONTROLE TÉCNICODA EMPRESA CONTRATANTE- 

REDE HOTELEIRA. PROVA TESTEMUNHAL QUE CORROBORA INCLUSIVE 

O DEFEITO ALEGADO. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO SEM PERÍCIA 

TECNICA NA OBRA QUE NÃO PODE SER REALIZADA NO JUIZADO 

ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO EM FACE DA COMPLEXIDADE E SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. (Recurso Cível Nº 

71005485743, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 22/05/2015). Assim, pela 

leitura dos julgados acima mencionados, o juizado não detém competência 

para julgamento de prova complexa, todavia, no presente caso há 

possibilidade de o julgador solicitar prova técnica para dirimir dúvidas que 

possam influenciar na decisão. Noutro enfoque, caso não seja o 

entendimento de Vossa Excelência, este poderá extinguir o processo sem 

resolução do mérito ou remeter o mesmo para justiça comum. Neste ensejo 

fora retirado do Embargante a possibilidade de exercer o direito de ampla 

defesa e contraditório, direito este constitucionalmente reconhecido. Da 

forma que a sentença fora homologada, haverá privação dos bens do 

reclamante sem um processo hígido e com as garantias fundamentais 

reconhecidas. Desta forma a Sentença fora contraditória e omissa quanto 

a lei, uma vez que fora questionamento na inicial que não existe contrato 

entre autor e réu, e apenas com um áudio mp3 este fora julgado o pedido 

em improcedente e condenado em custas e litigância de má-fé. Não há 

razão para julgar o pedido improcedente, uma vez que não houve em 

nenhum momento desincumbência da parte reclamada quanto ao ônus de 

provar a regularidade da contratação. Como pode ser observado, a 

sentença não enfrentou todos os pontos suscitados pelo embargante, 

uma vez que não fora realizada perícia no citado áudio para infirmar na 

decisão de forma robusta. Da Referência a valores em condenação por 

litigância de má-fé. Litigância de má-fé é a parte ou interveniente, que, no 

processo age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano 

processual a outra parte. Responde por perdas e danos processuais 

aquele que age de má-fé, independentemente do resultado da demanda. 

Antes de o juiz declarar o litigante como de má-fé e condená-lo às penas 

do CPC 80, deve dar-lhe dar oportunidade para defender-se (CF 5º LV). 

No caso em tela, a sentença fora contraditória aos preceitos de 

congruência elencada no artigo 141 do Código de Processo Civil, uma vez 

que houve total disparidade com as provas constantes dos autos. 

Excelência, segundo consta da sentença, que fora embasada em um 

áudio mp3, aonde não há sequer contratação do citado serviço, tendo em 

vista que no citado áudio não consta nenhum pedido para contratar o 

referido serviço. Não pode uma sentença presumir fatos sem nenhuma 

prova objetiva ou mínima para convicção. Deve ser reproduzido o áudio e 

periciado para formatar uma sentença congruenta aos termos 

apresentados. Do Efeito Infringente como Consequência Normal dos 

Embargos Declaratórios O objetivo dos embargos de declaração é o 

esclarecimento, complemento ou correção material da decisão. Portanto, 

eles não se prestam a invalidar uma decisão processualmente defeituosa 

nem a reformar uma decisão que contenha um erro de julgamento. Por 

isso, é comum dizer-se que os embargos de declaração não podem ter 

efeito modificativo da decisão impugnada (o chamado efeito ou caráter 
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“infringente”). No entanto, “infringentes” quaisquer embargos declaratórios 

podem ser, no cumprimento de sua função normal. Ao se suprir a 

omissão, eliminar a contradição, esclarecer a obscuridade ou corrigir o 

erro material, é sempre possível que a decisão de resposta aos embargos 

altere até mesmo substancialmente o teor da decisão embargada. Por 

exemplo, o juiz havia julgado procedente o pedido condenatório ao 

pagamento de quantia. No entanto, omitiu-se de examinar a questão da 

prescrição da pretensão de cobrança – que foi objeto de alegação pela 

parte e deveria até ser conhecida de ofício. Uma vez apontada essa 

omissão em embargos de declaração e constatada pelo juiz, seu 

suprimento poderá alterar essencialmente o resultado do julgamento. Ao 

examinar a questão da prescrição e tê-la por ocorrida, o juiz emitirá um 

julgamento de mérito desfavorável ao autor, antes vencedor. Mas – 

reitere-se – quando isso ocorrer, estar-se-á diante da função normal, 

típica, dos embargos. Assim, poderá o Juiz, conforme questões 

suscitadas, rever a decisão, conforme efeito infringente dos embargos, 

alterando de forma substancial ou total a sentença. Do Pedido Reiteração 

Quanto as Folhas 127 e 128. Excelência, a Constituição Federal em seu 

artigo 5º inciso LV, dispõe - aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório 

e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; sendo que a 

sentença fora contraditória e obscura quanto a aplicação da possibilidade 

de perícia técnica (art. 35 da Lei 9.099/95), uma vez que não houve perícia 

do áudio para comprovação da autenticidade do mesmo (art. 436, III do 

Código de Processo Civil). Assim, requer seja na forma do artigo 1.022 e 

parágrafo único incisos I e II, aonde pode com efeito infringente dos 

embargos, reanalisa a matéria e tem a possibilidade de reformar a decisão, 

não ferindo o efeito de imutabilidade da sentença. Termos em que Pede-se 

e se espera Deferimento De Arenápolis-MT, 01 de dezembro de 2016. 

P.p.------____________________________ Silvio Ferreira Freitas OAB/MT 

19.920-O

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006685-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ROMPATTO FURLAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO PEIXOTO DUARTE (EXECUTADO)

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante consta nos autos que a parte 

Exequente postulou pela desistência da presente demanda. Não havendo 

portanto qualquer indício de litigância de má-fé ou lide temerária, sobretudo 

ante a ausência de aprestanção de contestação. Ex positis, DECLARO 

EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006051-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIVALDO LIMA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SINOP - MT FRANCIVALDO LIMA 

ROCHA, já devidamente qualificado nos presentes autos, vem através de 

seu advogado, que esta subscreve, a presença de Vossa Excelência, 

com fundamento no artigo 41 e seguintes da Lei 9.099/1995 interpor 

tempestivamente o presente RECURSO INOMINADO face a r. sentença 

proferida pelo Juízo a quo, que julgou improcedente, cujas razões se 

encontram anexas, requerendo o deferimento da assistência judiciária 

gratuita ao Recorrente, nos termos do artigo 3º, inciso VII e 4º, caput da 

Lei 1.060/1950, bem como o recebimento, processamento e o 

encaminhamento à Superior Instância na forma da Lei. Nos Presentes 

Termos, Requer Despacho Favorável. Sinop/MT, 14 de novembro de 2017. 

Jones Everson Cardoso OAB/SP 146.007 RAZÕES DA REFORMA 

EGRÉGIA TURMA RECURSAL DOUTOS JULGADORES ÍNCLITO RELATOR 

RELATO DA DEMANDA O objeto da presente ação concerne no fato da 

Operadora de Telefonia inserir o nome do Recorrente no rol dos maus 

pagadores por uma dívida que não foi por ele contratada, caracterizando 

um defeito na relação de consumo, infringindo os direitos básicos do 

consumidor, por total desídia da Recorrida em averiguar os documentos e 

pactuar um contrato de prestação de serviços fraudulento e que causou 

violações ao sentimento íntimo do Recorrente, conforme se expos na 

petição inicial. Devidamente citada, a parte Recorrida compareceu na 

audiência de conciliação e apresentou defesa escrita. A r. sentença do 

Juízo "a quo" julgou o feito improcedente, entendendo que o Recorrente 

não comprovou a fraude ante os histórico de pagamentos e telas do seu 

sistema interno com registros e informações, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes, bem como condenou a Recorrente as 

penas de litigância de má-fé. Diante do exposto, inconformado com os 

termos da r. sentença de primeiro grau, no manejo do remédio processual 

adequado, busca a Recorrente a reforma da decisão, os quais estão 

fundamentados e delineados a seguir: DA ASSISTÊNCIA A GRATUIDADE 

DE JUSTIÇA A Lei nº. 1.060/50 é bastante clara em afirmar em seu artigo 

4º que: “Art. 4º A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, 

mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em 

condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo próprio ou de sua família.” De fato, não importa se o 

Recorrente possui patrimônio, rendimentos, se constituiu advogado 

particular ou está em absoluta miséria, para que seja beneficiário da 

justiça gratuita. Mister se faz que, no momento, não possua condições de 

arcar com as custas e os honorários, sem prejuízo próprio ou de sua 

família. Infelizmente, o Recorrente, encontra-se no quadro daqueles que 

não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem 

prejuízo seu e/ou de sua família. Importante frisar que as custas 

processuais, taxas judiciárias e oneram e definitivamente inviabilizam o 

deslinde do presente recurso haja vista os valores despendidos para o 

preparo obstaria o acesso a justiça entre outros preceitos constitucionais 

aplicáveis ao direito subjetivo da Recorrente. Aliás, a Assistência 

Judiciária isenta os depósitos previstos em lei para interposição de 

recursos e demais atos processuais inerentes ao exercício da ampla 

defesa e contraditório, conforme artigo 3º, inciso VII da Lei n.º 1.060/1050. 

Assim, pede o Recorrente que se digne Vossa Excelência conceder as 

benesses da Justiça Gratuita in casu (assistência judiciária gratuita) no 

sentido de dispensar o pagamento de quaisquer custas e emolumentos no 

curso do procedimento, consoante os ditames da Lei n.º 1.060/50 e o art. 

5.º da Carta Magna Brasileira. DAS RAZÕES DA ANULAÇÃO DO 

NEGÓCIO JURÍDICO E INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – LITIGANCIA DE MÁ-FÉ 

INEXISTENTE Eméritos Julgadores, a r. sentença entendeu que existiu a 

legalidade na contratação de serviço de Telefonia com base na 

Contestação impugnada pela Recorrente, no qual se tem como prova 

"prints screens" encartados no bojo da contestação e históricos de 

pagamentos, e assim, julgou improcedente demanda de a anulação do 

negócio jurídico e condenou o Recorrente as penas de litigância de má-fé. 

Entretanto tal decisão carece de ser a mais acertada. Primeiramente 

cumpre ressaltar que a parte Recorrida sequer juntou o "contrato" havido 

com o Recorrente. Assim, inexiste documento apto a comprovar a 

legalidade da contratação dos serviços de telefonia, somente “prints 

screens” de tela e históricos de pagamentos do sistema comercial da 

Recorrida. No entanto, a tese esposada pela Recorrida foi acolhida pelo 

Juízo "a quo", o que no entanto, na alegação do Recorrente foi praticada e 

pactuada mediante fraude. Entretanto sobressai dos autos e facilmente se 

percebe que a Recorrente não entabulou qualquer contrato com a 

Recorrida, sendo que eventuais "prints screens" e históricos de 

pagamentos, além de serem provas unilaterais, podem ser decorrentes da 

contratação irregular, e via de consequência, a anulação do negócio 

jurídico é medida que se impõe. Os "prints" de tela e históricos de 

pagamentos por si só não podem servir de lastro para se aferir se débitos 

são legítimos e regulares, tampouco coadunam com a realidade ante a 

ausência de contratação válida conforme destacado alhures. Nesse 

sentido a Egrégia Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso já decidiu. E M E N T A: CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE 

TELEFONIA. CONTRATAÇÃO. PROVA. ÔNUS DO FORNECEDOR. 

INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. SÚMULA 385 DO STJ. 

QUESTÃO AJUIZADA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO MAS 
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IMPROVIDO. 1. INCUMBE AO FORNECEDOR A PROVA DA CONTRATAÇÃO 

E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COBRADOS, NÃO SE PRESTANDO A 

ISSO IMPRESSÕES DE TELAS DE SEUS PRÓPRIOS COMPUTADORES. 2. 

INEXISTENTE A PROVA DA CONTRATAÇÃO E FRUIÇÃO, INDEVIDO O 

VALOR COBRADO E ILEGÍTIMA A INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE 

INADIMPLENTES.  (TJ-DF -  ACJ :  20120710318826  DF 

0031882-70.2012.8.07.0007, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE, 

Data de Julgamento: 13/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

15/08/2013 . Pág.: 236) [grifo nosso] E M E N T A: CONSUMIDOR. 

INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS "IN RE IPSA" CONFIGURADOS. 

Relatou a autora que no mês dezembro de 2014 a requerente pediu o 

cancelamento da internet móvel, no entanto, em maio de 2015 continuou 

recebendo as cobranças, inclusive cobranças extrajudiciais. Informou que 

o seu nome foi colocado no SERASA. Postulou a exclusão do nome nos 

órgãos de proteção ao crédito e indenização pelos danos morais 

enfrentados. A ré não se desincumbiu do seu ônus probatório, como lhe 

impõe o artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Na sua defesa alega a 

existência de débitos sem, contudo, apresentar qualquer documento hábil 

a demonstrar a origem da dívida, e a ausência de prova da contratação ou 

da utilização dos serviços por parte do autor. Além disso, a demandada 

limitou-se a juntar aos autos a impressão de telas sistêmicas, as quais não 

se prestam a comprovar a efetiva procedência do débito apontado. O 

autor comprovou o seu prejuízo trazendo aos autos o documento à fl. 13 

que comprova seu impedimento ao crédito junto ao comércio. Assim, ilegal 

a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, restando 

caracterizado o dever imposto ao réu de indenizar os prejuízos daí 

advindos. O dano moral decorrente do cadastro indevido nos órgãos 

restritivos de crédito caracteriza-se como "in re ipsa", prejuízo verificável 

pela própria ocorrência do evento, não necessitando de demonstração 

científica. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005843867, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Regis de Oliveira Montenegro Barbosa, Julgado em 25/05/2016) 

Cumpre-nos ainda discorrer quanto à condenação em litigância de má-fé, 

há que se destacar que caso dos autos o Recorrente somente procurou 

exercer seu direito de ação, previsto na carta magna, tendo objetivamente 

exposto toda a situação, de desconhecer a contratação do serviço de 

fornecimento de serviço, nitidamente por ausência de pactuação legítima e 

regular. Desta forma, resta evidenciado que o direito do Recorrente à 

indenização por danos morais é juridicamente possível, eis que tal 

apontamento trouxe diversos prejuízos de ordem moral, transpassando a 

figura de mal pagador e descumpridor de obrigações perante terceiros 

sendo que de fato não reflete a realidade, causando ainda outros 

prejuízos decorrentes com o ato, como a indubitável restrição ao acesso 

ao crédito no comércio e instituições bancárias, agravando ainda mais a 

sua situação financeira. Portanto Nobres Julgadores, havendo fraude no 

negócio jurídico o mesmo deve ser anulado e a dívida declarada 

inexistente em respeito à teoria do risco do negócio, além do direito a 

indenização por danos morais por ter seu nome inserido indevidamente 

nos órgãos de proteção ao crédito, tendo o Recorrente buscado amparo 

no Poder Judiciário somente como seu direito de ação previsto em nossa 

Constituição Federal, sendo impertinente a alegação de litigância de má-fé, 

já que todas as hipóteses legais se mantiveram incólumes. Nestes 

aspectos o Recorrente requer a reforma da r. sentença do Juízo a quo. 

DOS REQUERIMENTOS Diante das sólidas razões acima expostas, requer 

o Recorrente que se digne esta Egrégia Turma Recursal, pela ordem. O 

deferimento das benesses da assistência judiciária gratuita, tendo em 

vista que o Recorrente, neste momento, não possui recursos financeiros 

para arcar com as despesas, custas e taxas judiciárias e honorários 

advocatícios sucumbenciais, ao teor dos artigos 3º, inciso VII e 4º da Lei 

1.060/50, sob as penas da lei. Seja dado conhecimento e provimento ao 

presente Recurso Inominado, reformando a r. sentença do Juízo "a quo" 

para que seja anulado do negócio jurídico e declarada a inexibilidade do 

débito, com a exclusão do nome do Recorrente dos Órgãos de Proteção 

ao Crédito, além da condenação da Recorrida ao pagamento de 

indenização por danos morais, com o arbitramento justo e razoável de 

Vossas Excelências no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) tendo em 

vista que estão presentes os requisitos ensejadores, tais como o ato ilícito 

e o nexo de causalidade, pois a culpa e a comprovação do dano são 

prescindíveis, conforme fundamentação retro. Ainda requer o afastamento 

da multa de litigância de má-fé, posto que o Recorrente não pactuou o 

contrato de prestação de serviços em questão, ante a ausência de provas 

concretas, o que por si não incide qualquer hipótese da litigância de má-fé 

fundamentada, somente fez valer o seu direito de ação prevista na nossa 

Carta Magna. Por fim, requer a condenação da Recorrida ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios sucumbenciais ao percentual de 

20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85 §2º do Código de Processo 

Civil, acrescidos com juros e correção monetária. Nos Presentes Termos, 

Requer Despacho Favorável. Sinop/MT, 14 de novembro de 2017. Jones 

Everson Cardoso OAB/SP 146.007

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010473-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITH DE SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1010473-10.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 

15.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: JUDITH DE SOUZA DOS SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A 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: 1010473-10.2017.8.11.0015; Valor 

causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) OBSERVAÇÃO: O processo está integramente 

disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. SINOP - MT, 10 de julho de 

2018 Atenciosamente. EMILY CAROLINE GIOPATO OLIVEIRA 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: 1002914-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON APRIGIO DA SILVA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1002914-02.2017.8.11.0015 REQUERENTE: EVERTON APRIGIO DA SILVA 

SALES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA VISTOS, etc. Dispensado o 

Relatório. A parte Autora ajuizou ação em desfavor da parte Reclamada, 

por ter aguardado durante 02 horas e 30 minutos para ser atendida, que é 

superior ao prazo previsto na Lei Municipal. Os danos morais surgem em 

decorrência de uma conduta ilícita ou injusta que venha a causar 

sentimento negativo em qualquer pessoa de senso comum, como vexame, 

constrangimento, humilhação, dor etc. A Eg. Turma Recursal do Estado de 

MT passou a decidir que o simples fato de a pessoa ter permanecido na 

fila do banco aguardando para ser atendido, por tempo superior ao 

previsto na Lei Municipal, não gera dano moral “in re ipsa”, por não afetar 

a sua honra ou a sua honorabilidade. Assim, inexistindo prova nos autos 

da ocorrência de algum fato gerador do dano moral, durante o tempo 

permanecido na fila, além da simples espera para atendimento, por não se 

tratar de dano moral presumido, “in re ipsa”, o pedido deve ser julgado 

improcedente. Deve ser ressaltado que a parte autora não produziu 

qualquer prova neste processo, sequer mencionou, sobre a ocorrência de 
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algum fato desabonador, além do tempo de espera em fila. A espera na fila 

do banco, embora gere incômodo, não pode ser considerada, por si só, 

lesão aos direitos personalíssimos do ser humano, até porque para se 

caracterizar o dano moral é necessário haver prova da intensidade dos 

malefícios, constrangimentos, ofensa a honra, durante o período de tempo 

em que a parte Recorrente aguardou para ser atendida. Eis como vem 

decidindo o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a 

respeito da demora de atendimento por instituição financeira. RECURSO 

INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - FILA DE BANCO - EXCESSO DE 

TEMPO EM ESPERA NA FILA DO BANCO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

- INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS - EXIGÊNCIA DE PROVAS DE 

ABALO MORAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. O tempo de espera em fila de Banco por tempo acima do limite 

legalmente previsto, embora configure ato irregular, não enseja, por si só, 

a responsabilização da Instituição Bancária por danos morais. Situação 

que não se enquadra na hipótese de dano moral in re ipsa e, portanto, 

exige comprovação dos danos morais, situação vexatória, humilhante ou 

violadora de direitos da personalidade.(RI 483/2014, DR. MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 

10/06/2014, Publicado no DJE 16/07/2014) RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – EXCESSO DE TEMPO EM ESPERA NA FILA DO 

BANCO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL – EXIGÊNCIA DE PROVAS DE ABALO 

MORAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O tempo de 

espera em fila de Banco por tempo acima do limite legalmente previsto 

(01h04min.), embora configure ato irregular, não enseja, por si só, a 

responsabilização da Instituição Bancária por dano moral. Situação que 

não se enquadra na hipótese de dano moral “in re ipsa” e, portanto, exige 

comprovação do dano moral, situação vexatória, humilhante ou violadora 

de direitos da personalidade. Reforma da sentença para julgar 

improcedente a ação. (RI-00334130-06.2013.811.0001 – DR. JOÃO 

BOSCO SOARES DA SILVA – TURMA RECURSAL ÚNICA - Data do 

julgamento: 27/02/2015 – Publicado DJE 27/02/2015). O Colendo Superior 

Tribunal de Justiça também tem decidido no mesmo sentido: AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

POUCO TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO. MERO DISSABOR. DANO 

MORAL. NÃO CARACTERIZADO. 1. O pouco tempo de espera em fila de 

banco não tem o condão de expor a pessoa a vexame ou constrangimento 

perante terceiros, não havendo que se falar em intenso abalo psicológico 

capaz de causar aflições ou angústias extremas. 2. Situação de mero 

aborrecimento ou dissabor não suscetível de indenização por danos 

morais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no 

Ag 1422960 / SC – Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti – 4ª Turma – J. 

27.03.2012 – Publ. DJe 09.04.2012) Assim, a questão dos autos apenas 

configura mero desconforto, mágoa ou aborrecimento, sentimentos 

corriqueiros ocasionados pela vivência em sociedade. A rigor, para 

viabilizar a procedência da ação de ressarcimento de prejuízos, a prova 

da existência do dano efetivamente configurado é pressuposto essencial 

e indispensável, o que implica concluir que somente danos diretos e 

efetivos que encontram no ordenamento jurídico suporte de 

ressarcimento, não se indenizando, por conseguinte, dano hipotético. A 

deficiência da prestação do serviço que não traduz em danos ao 

reclamante, por si só, não configura dano moral indenizável por 

inexistência de ofensa a um dos chamados direitos da personalidade, bem 

como por ausência de prejuízo. A rigor, não existe responsabilidade civil 

sem que haja dano, ou seja, prejuízo a ser suportado pela reclamante na 

esfera moral. Permitir o ressarcimento de dano moral hipotético, nesta 

situação, é admitir, por outro lado, o enriquecimento sem causa, razão pela 

qual não assiste ao reclamante a pretensão de direito material postulada. 

Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC/15, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na pela parte reclamante. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se as partes, por intermédio de 

seus patronos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002914-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON APRIGIO DA SILVA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1002914-02.2017.8.11.0015 REQUERENTE: EVERTON APRIGIO DA SILVA 

SALES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA VISTOS, etc. Dispensado o 

Relatório. A parte Autora ajuizou ação em desfavor da parte Reclamada, 

por ter aguardado durante 02 horas e 30 minutos para ser atendida, que é 

superior ao prazo previsto na Lei Municipal. Os danos morais surgem em 

decorrência de uma conduta ilícita ou injusta que venha a causar 

sentimento negativo em qualquer pessoa de senso comum, como vexame, 

constrangimento, humilhação, dor etc. A Eg. Turma Recursal do Estado de 

MT passou a decidir que o simples fato de a pessoa ter permanecido na 

fila do banco aguardando para ser atendido, por tempo superior ao 

previsto na Lei Municipal, não gera dano moral “in re ipsa”, por não afetar 

a sua honra ou a sua honorabilidade. Assim, inexistindo prova nos autos 

da ocorrência de algum fato gerador do dano moral, durante o tempo 

permanecido na fila, além da simples espera para atendimento, por não se 

tratar de dano moral presumido, “in re ipsa”, o pedido deve ser julgado 

improcedente. Deve ser ressaltado que a parte autora não produziu 

qualquer prova neste processo, sequer mencionou, sobre a ocorrência de 

algum fato desabonador, além do tempo de espera em fila. A espera na fila 

do banco, embora gere incômodo, não pode ser considerada, por si só, 

lesão aos direitos personalíssimos do ser humano, até porque para se 

caracterizar o dano moral é necessário haver prova da intensidade dos 

malefícios, constrangimentos, ofensa a honra, durante o período de tempo 

em que a parte Recorrente aguardou para ser atendida. Eis como vem 

decidindo o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a 

respeito da demora de atendimento por instituição financeira. RECURSO 

INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - FILA DE BANCO - EXCESSO DE 

TEMPO EM ESPERA NA FILA DO BANCO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

- INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS - EXIGÊNCIA DE PROVAS DE 

ABALO MORAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. O tempo de espera em fila de Banco por tempo acima do limite 

legalmente previsto, embora configure ato irregular, não enseja, por si só, 

a responsabilização da Instituição Bancária por danos morais. Situação 

que não se enquadra na hipótese de dano moral in re ipsa e, portanto, 

exige comprovação dos danos morais, situação vexatória, humilhante ou 

violadora de direitos da personalidade.(RI 483/2014, DR. MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 

10/06/2014, Publicado no DJE 16/07/2014) RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – EXCESSO DE TEMPO EM ESPERA NA FILA DO 

BANCO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL – EXIGÊNCIA DE PROVAS DE ABALO 

MORAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O tempo de 

espera em fila de Banco por tempo acima do limite legalmente previsto 

(01h04min.), embora configure ato irregular, não enseja, por si só, a 

responsabilização da Instituição Bancária por dano moral. Situação que 

não se enquadra na hipótese de dano moral “in re ipsa” e, portanto, exige 

comprovação do dano moral, situação vexatória, humilhante ou violadora 

de direitos da personalidade. Reforma da sentença para julgar 

improcedente a ação. (RI-00334130-06.2013.811.0001 – DR. JOÃO 

BOSCO SOARES DA SILVA – TURMA RECURSAL ÚNICA - Data do 

julgamento: 27/02/2015 – Publicado DJE 27/02/2015). O Colendo Superior 

Tribunal de Justiça também tem decidido no mesmo sentido: AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

POUCO TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO. MERO DISSABOR. DANO 

MORAL. NÃO CARACTERIZADO. 1. O pouco tempo de espera em fila de 

banco não tem o condão de expor a pessoa a vexame ou constrangimento 

perante terceiros, não havendo que se falar em intenso abalo psicológico 

capaz de causar aflições ou angústias extremas. 2. Situação de mero 

aborrecimento ou dissabor não suscetível de indenização por danos 

morais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no 

Ag 1422960 / SC – Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti – 4ª Turma – J. 

27.03.2012 – Publ. DJe 09.04.2012) Assim, a questão dos autos apenas 

configura mero desconforto, mágoa ou aborrecimento, sentimentos 

corriqueiros ocasionados pela vivência em sociedade. A rigor, para 

viabilizar a procedência da ação de ressarcimento de prejuízos, a prova 

da existência do dano efetivamente configurado é pressuposto essencial 
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e indispensável, o que implica concluir que somente danos diretos e 

efetivos que encontram no ordenamento jurídico suporte de 

ressarcimento, não se indenizando, por conseguinte, dano hipotético. A 

deficiência da prestação do serviço que não traduz em danos ao 

reclamante, por si só, não configura dano moral indenizável por 

inexistência de ofensa a um dos chamados direitos da personalidade, bem 

como por ausência de prejuízo. A rigor, não existe responsabilidade civil 

sem que haja dano, ou seja, prejuízo a ser suportado pela reclamante na 

esfera moral. Permitir o ressarcimento de dano moral hipotético, nesta 

situação, é admitir, por outro lado, o enriquecimento sem causa, razão pela 

qual não assiste ao reclamante a pretensão de direito material postulada. 

Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC/15, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na pela parte reclamante. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se as partes, por intermédio de 

seus patronos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006722-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FIGUEREDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico, que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. Ainda neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 10 

(dez) dias apresente CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007959-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID MAX SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços com assinatura muito semelhante à da parte 

Autora, apontando a existência de contratação além de telas de seu 

sistema interno com registros e informações demonstrando a existência 

de relação jurídica entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, cingiu-se a pedir desistência da ação. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Julgo improcedente o pedido 

contraposto, por inexistir detalhamento dos valores descritos. Consigno a 

REVOGAÇÃO de EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. 

Ante o exposto, impositiva é a CONDENAÇÃO da parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento das custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se 

estes autos com as devidas baixas e anotações.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007959-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID MAX SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 
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indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços com assinatura muito semelhante à da parte 

Autora, apontando a existência de contratação além de telas de seu 

sistema interno com registros e informações demonstrando a existência 

de relação jurídica entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, cingiu-se a pedir desistência da ação. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Julgo improcedente o pedido 

contraposto, por inexistir detalhamento dos valores descritos. Consigno a 

REVOGAÇÃO de EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. 

Ante o exposto, impositiva é a CONDENAÇÃO da parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento das custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se 

estes autos com as devidas baixas e anotações.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011184-61.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA FERNANDA TOZZI IZIDORIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLY HOEGER OAB - MT0012668A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILEIDE WALL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP CERTIDÃO POSITIVA Diligência e Entrega de 

Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico e dou fé, que em 

cumprimento ao mandado, expedido pelo(a) MM(a). Juiz(a) de Direito do 

Juizado Especial Cível, da Comarca de Sinop - MT, dirigi-me ao endereço 

indicado, sede do município de Sinop – MT e ai estando INTIMEI em sua 

própria pessoa a Sileide Wall, a quem dei conhecimento de todo conteúdo 

do mandado, que li em voz alta, ao que no final exarou sua nota de ciente 

e aceitou a contrafé que lhe entreguei. Não foi possível realizar a 

avaliação do veículo da constrição. Segundo a Sra. Sileide o mesmo foi 

vendido a mais de dez anos e ignora totalmente a localização atual. Não 

observei o veículo nas proximidades da casa da promovida. O referido é 

verdade SINOP/MT, 9 de novembro de 2017. PLINIO MENDONCA Oficial de 

Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004061-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BARAO DUARTE & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT0007993A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 01/08/2018 08:00. Terça-feira, 10 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010773-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA PAULINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico, que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. Ainda neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 10 

(dez) dias apresente CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012447-94.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA BIANCHINI VITAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8012447-94.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ANA CRISTINA BIANCHINI 

VITAL REQUERIDO: BANCO DO BRASIL Vistos, etc. Dispenso o relatório 

em razão da disposição contida no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória: “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas.” Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS c/c PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em face de BANCO 

DO BRASIL S.A. Em síntese, aduz a requerente que, ao passar em um 

concurso público do Estado, no ano de 2013, abriu uma conta junto à 

requerida para recebimento de seus proventos e que, em janeiro do 

corrente ano, solicitou ao requerido a transferência do crédito do salário 

para o Banco Bradesco, onde detém outra conta. Narra que, a princípio, a 

requerida cumpriu devidamente com as transferências mensais de salário 

para a outra conta da autora, todavia, em maio do corrente ano, a 

requerida promoveu o desconto integral de seus subsídios, referentes a 

empréstimos realizados junto à demandada, os quais não foram 

contratados na forma consignada, bem como não foram autorizados o 

débito em conta. Verbera que o desconto integral de seu provento mensal 

lhe causou inúmeros transtornos, lhe impedindo de arcar com seus 

encargos básicos mensais, como alimentação, saúde e lazer, razão pela 

qual pugna pela antecipação da tutela, para que a requerida se abstenha 

de efetuar novos descontos diretamente no salário da requerente, de 

empréstimos que não tenham sido contratados na forma consignada. 

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. No caso em tela, verifico a hipossuficiência 

da autora na relação jurídica consumerista, eis que, segundo as regras 

ordinárias de experiência comum, terá dificuldades em provar suas 

alegações devido à falta de condições técnicas ou impossibilidade de 

trazer certos documentos aos autos. Nesta situação, a parte mais forte na 

relação de consumo pode e deve produzir provas capazes de ilidir as 

alegações feitas pelo consumidor. Dessa forma, existe a inversão do ônus 

da prova em favor da parte autora. Sabe-se que, nas alegações da 

contestação, cabe ao réu manifestar-se precisa e especificamente sobre 

cada um dos fatos alegados pelo autor, pois são admitidos como 

verdadeiros os fatos não impugnados e sobre eles não haverá 

necessidade de produção de provas, por se tornarem incontroversos 

(artigo 341, CPC). Verifico que a reclamada não se desincumbiu de seu 

ônus de provar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da parte 

autora (art. 373, II, do Código de Processo Civil), pois não traz aos autos 

elementos suficientes a comprovarem a suposta contratação dos serviços 

por parte da autora. Isto posto, com efeito, e sem maiores delongas, tenho 

como inexistentes os débitos que ensejaram na negativação do nome da 

autora. Diante da resolução da controvérsia acerca da legalidade dos 

referidos débitos, é possível discutir acerca do cabimento de indenização 

por danos morais. Antes mesmo de descer às minúcias do caso concreto, 

tenho por salutar esclarecer os requisitos da indenização por dano moral, 

em caso de responsabilidade objetiva, quais sejam, a existência de uma 

ação ou omissão por parte do agente, a existência de um dano causado a 

outrem e, por fim, a relação de causalidade entre esse dano e o fato 

imputável ao agente. Frise-se, ainda, que não merece prosperar a tese 

quanto à necessidade da efetiva comprovação dos prejuízos concretos 

efetivamente sofridos pela parte autora. Registre-se também que já se 

tornou assente na jurisprudência, especialmente na do colendo Superior 

Tribunal de Justiça, que o dano moral prescinde de prova, a exemplo do 

julgamento proferido no REsp 331.517/GO, cuja ementa vai adiante 

transcrita: "INDENIZAÇÃO. Dano moral. PESSOA JURÍDICA. 

POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA /STJ. (...). Na concepção 

moderna da reparação do dano moral prevalece a orientação de que a 

responsabilização do agente se opera por força do simples fato da 

violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em 

concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 331.517/GO - 

Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a concepção atual da 

doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente 

causador do dano moral opera-se por força do simples fato da violação 

(dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, surge a necessidade da 

reparação, não havendo que se cogitar da prova do prejuízo, se 

presentes os pressupostos legais, para que haja a responsabilidade civil 

(nexo de causalidade). No caso posto em julgamento, indubitável que 

ocorreu o dano moral e que deve este ser imputado à requerida, eis que 

negativou indevidamente o nome do autor. Cumpre colacionar as ementas 

que abaixo seguem transcritas: AÇÃO INDEZATÓRIA POR DANO MORAL - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - 

ARTIGO 14, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL 

PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA. A simples negativação indevida enseja 

dano moral e direito à indenização, independente de qualquer outra prova, 

porque neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do 

cidadão. A fixação do valor indenizatório deve ocorrer com prudente 

arbítrio, para que não haja enriquecimento de uma parte, em detrimento da 

outra, bem como para que o valor arbitrado não seja irrisório, devendo 

observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10145130203808001 MG , Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de 

Julgamento: 27/03/2014, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 04/04/2014). Assim, à vista dos elementos probatórios 

constantes dos autos, não restam dúvidas de que a parte autora tenha 

sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizada. No 

tocante ao valor da condenação por dano moral, é baseado no prudente 

arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou uma tabela para a 

recompensa do dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima 

uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro 

lado, de significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais), 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, RATIFICA-SE a tutela antecipada 

deferida e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS que ensejaram na negativação 

do nome do autor; e para CONDENAR a requerida a pagar a parte autora o 

valor 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 (artigo 406 do Código Civil, combinado com o artigo 161, § 

1º, do Código Tributário Nacional), ambos a partir da prolação desta 

sentença. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012447-94.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA BIANCHINI VITAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8012447-94.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ANA CRISTINA BIANCHINI 

VITAL REQUERIDO: BANCO DO BRASIL Vistos, etc. Dispenso o relatório 

em razão da disposição contida no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória: “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas.” Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS c/c PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em face de BANCO 

DO BRASIL S.A. Em síntese, aduz a requerente que, ao passar em um 
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concurso público do Estado, no ano de 2013, abriu uma conta junto à 

requerida para recebimento de seus proventos e que, em janeiro do 

corrente ano, solicitou ao requerido a transferência do crédito do salário 

para o Banco Bradesco, onde detém outra conta. Narra que, a princípio, a 

requerida cumpriu devidamente com as transferências mensais de salário 

para a outra conta da autora, todavia, em maio do corrente ano, a 

requerida promoveu o desconto integral de seus subsídios, referentes a 

empréstimos realizados junto à demandada, os quais não foram 

contratados na forma consignada, bem como não foram autorizados o 

débito em conta. Verbera que o desconto integral de seu provento mensal 

lhe causou inúmeros transtornos, lhe impedindo de arcar com seus 

encargos básicos mensais, como alimentação, saúde e lazer, razão pela 

qual pugna pela antecipação da tutela, para que a requerida se abstenha 

de efetuar novos descontos diretamente no salário da requerente, de 

empréstimos que não tenham sido contratados na forma consignada. 

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. No caso em tela, verifico a hipossuficiência 

da autora na relação jurídica consumerista, eis que, segundo as regras 

ordinárias de experiência comum, terá dificuldades em provar suas 

alegações devido à falta de condições técnicas ou impossibilidade de 

trazer certos documentos aos autos. Nesta situação, a parte mais forte na 

relação de consumo pode e deve produzir provas capazes de ilidir as 

alegações feitas pelo consumidor. Dessa forma, existe a inversão do ônus 

da prova em favor da parte autora. Sabe-se que, nas alegações da 

contestação, cabe ao réu manifestar-se precisa e especificamente sobre 

cada um dos fatos alegados pelo autor, pois são admitidos como 

verdadeiros os fatos não impugnados e sobre eles não haverá 

necessidade de produção de provas, por se tornarem incontroversos 

(artigo 341, CPC). Verifico que a reclamada não se desincumbiu de seu 

ônus de provar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da parte 

autora (art. 373, II, do Código de Processo Civil), pois não traz aos autos 

elementos suficientes a comprovarem a suposta contratação dos serviços 

por parte da autora. Isto posto, com efeito, e sem maiores delongas, tenho 

como inexistentes os débitos que ensejaram na negativação do nome da 

autora. Diante da resolução da controvérsia acerca da legalidade dos 

referidos débitos, é possível discutir acerca do cabimento de indenização 

por danos morais. Antes mesmo de descer às minúcias do caso concreto, 

tenho por salutar esclarecer os requisitos da indenização por dano moral, 

em caso de responsabilidade objetiva, quais sejam, a existência de uma 

ação ou omissão por parte do agente, a existência de um dano causado a 

outrem e, por fim, a relação de causalidade entre esse dano e o fato 

imputável ao agente. Frise-se, ainda, que não merece prosperar a tese 

quanto à necessidade da efetiva comprovação dos prejuízos concretos 

efetivamente sofridos pela parte autora. Registre-se também que já se 

tornou assente na jurisprudência, especialmente na do colendo Superior 

Tribunal de Justiça, que o dano moral prescinde de prova, a exemplo do 

julgamento proferido no REsp 331.517/GO, cuja ementa vai adiante 

transcrita: "INDENIZAÇÃO. Dano moral. PESSOA JURÍDICA. 

POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA /STJ. (...). Na concepção 

moderna da reparação do dano moral prevalece a orientação de que a 

responsabilização do agente se opera por força do simples fato da 

violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em 

concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 331.517/GO - 

Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a concepção atual da 

doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente 

causador do dano moral opera-se por força do simples fato da violação 

(dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, surge a necessidade da 

reparação, não havendo que se cogitar da prova do prejuízo, se 

presentes os pressupostos legais, para que haja a responsabilidade civil 

(nexo de causalidade). No caso posto em julgamento, indubitável que 

ocorreu o dano moral e que deve este ser imputado à requerida, eis que 

negativou indevidamente o nome do autor. Cumpre colacionar as ementas 

que abaixo seguem transcritas: AÇÃO INDEZATÓRIA POR DANO MORAL - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - 

ARTIGO 14, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL 

PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA. A simples negativação indevida enseja 

dano moral e direito à indenização, independente de qualquer outra prova, 

porque neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do 

cidadão. A fixação do valor indenizatório deve ocorrer com prudente 

arbítrio, para que não haja enriquecimento de uma parte, em detrimento da 

outra, bem como para que o valor arbitrado não seja irrisório, devendo 

observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10145130203808001 MG , Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de 

Julgamento: 27/03/2014, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 04/04/2014). Assim, à vista dos elementos probatórios 

constantes dos autos, não restam dúvidas de que a parte autora tenha 

sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizada. No 

tocante ao valor da condenação por dano moral, é baseado no prudente 

arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou uma tabela para a 

recompensa do dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima 

uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro 

lado, de significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais), 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, RATIFICA-SE a tutela antecipada 

deferida e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS que ensejaram na negativação 

do nome do autor; e para CONDENAR a requerida a pagar a parte autora o 

valor 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 (artigo 406 do Código Civil, combinado com o artigo 161, § 

1º, do Código Tributário Nacional), ambos a partir da prolação desta 

sentença. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012447-94.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA BIANCHINI VITAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8012447-94.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ANA CRISTINA BIANCHINI 

VITAL REQUERIDO: BANCO DO BRASIL Vistos, etc. Dispenso o relatório 

em razão da disposição contida no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória: “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas.” Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS c/c PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em face de BANCO 

DO BRASIL S.A. Em síntese, aduz a requerente que, ao passar em um 

concurso público do Estado, no ano de 2013, abriu uma conta junto à 

requerida para recebimento de seus proventos e que, em janeiro do 

corrente ano, solicitou ao requerido a transferência do crédito do salário 

para o Banco Bradesco, onde detém outra conta. Narra que, a princípio, a 

requerida cumpriu devidamente com as transferências mensais de salário 

para a outra conta da autora, todavia, em maio do corrente ano, a 

requerida promoveu o desconto integral de seus subsídios, referentes a 

empréstimos realizados junto à demandada, os quais não foram 

contratados na forma consignada, bem como não foram autorizados o 

débito em conta. Verbera que o desconto integral de seu provento mensal 

lhe causou inúmeros transtornos, lhe impedindo de arcar com seus 

encargos básicos mensais, como alimentação, saúde e lazer, razão pela 

qual pugna pela antecipação da tutela, para que a requerida se abstenha 
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de efetuar novos descontos diretamente no salário da requerente, de 

empréstimos que não tenham sido contratados na forma consignada. 

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. No caso em tela, verifico a hipossuficiência 

da autora na relação jurídica consumerista, eis que, segundo as regras 

ordinárias de experiência comum, terá dificuldades em provar suas 

alegações devido à falta de condições técnicas ou impossibilidade de 

trazer certos documentos aos autos. Nesta situação, a parte mais forte na 

relação de consumo pode e deve produzir provas capazes de ilidir as 

alegações feitas pelo consumidor. Dessa forma, existe a inversão do ônus 

da prova em favor da parte autora. Sabe-se que, nas alegações da 

contestação, cabe ao réu manifestar-se precisa e especificamente sobre 

cada um dos fatos alegados pelo autor, pois são admitidos como 

verdadeiros os fatos não impugnados e sobre eles não haverá 

necessidade de produção de provas, por se tornarem incontroversos 

(artigo 341, CPC). Verifico que a reclamada não se desincumbiu de seu 

ônus de provar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da parte 

autora (art. 373, II, do Código de Processo Civil), pois não traz aos autos 

elementos suficientes a comprovarem a suposta contratação dos serviços 

por parte da autora. Isto posto, com efeito, e sem maiores delongas, tenho 

como inexistentes os débitos que ensejaram na negativação do nome da 

autora. Diante da resolução da controvérsia acerca da legalidade dos 

referidos débitos, é possível discutir acerca do cabimento de indenização 

por danos morais. Antes mesmo de descer às minúcias do caso concreto, 

tenho por salutar esclarecer os requisitos da indenização por dano moral, 

em caso de responsabilidade objetiva, quais sejam, a existência de uma 

ação ou omissão por parte do agente, a existência de um dano causado a 

outrem e, por fim, a relação de causalidade entre esse dano e o fato 

imputável ao agente. Frise-se, ainda, que não merece prosperar a tese 

quanto à necessidade da efetiva comprovação dos prejuízos concretos 

efetivamente sofridos pela parte autora. Registre-se também que já se 

tornou assente na jurisprudência, especialmente na do colendo Superior 

Tribunal de Justiça, que o dano moral prescinde de prova, a exemplo do 

julgamento proferido no REsp 331.517/GO, cuja ementa vai adiante 

transcrita: "INDENIZAÇÃO. Dano moral. PESSOA JURÍDICA. 

POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA /STJ. (...). Na concepção 

moderna da reparação do dano moral prevalece a orientação de que a 

responsabilização do agente se opera por força do simples fato da 

violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em 

concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 331.517/GO - 

Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a concepção atual da 

doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente 

causador do dano moral opera-se por força do simples fato da violação 

(dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, surge a necessidade da 

reparação, não havendo que se cogitar da prova do prejuízo, se 

presentes os pressupostos legais, para que haja a responsabilidade civil 

(nexo de causalidade). No caso posto em julgamento, indubitável que 

ocorreu o dano moral e que deve este ser imputado à requerida, eis que 

negativou indevidamente o nome do autor. Cumpre colacionar as ementas 

que abaixo seguem transcritas: AÇÃO INDEZATÓRIA POR DANO MORAL - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - 

ARTIGO 14, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL 

PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA. A simples negativação indevida enseja 

dano moral e direito à indenização, independente de qualquer outra prova, 

porque neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do 

cidadão. A fixação do valor indenizatório deve ocorrer com prudente 

arbítrio, para que não haja enriquecimento de uma parte, em detrimento da 

outra, bem como para que o valor arbitrado não seja irrisório, devendo 

observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10145130203808001 MG , Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de 

Julgamento: 27/03/2014, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 04/04/2014). Assim, à vista dos elementos probatórios 

constantes dos autos, não restam dúvidas de que a parte autora tenha 

sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizada. No 

tocante ao valor da condenação por dano moral, é baseado no prudente 

arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou uma tabela para a 

recompensa do dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima 

uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro 

lado, de significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais), 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, RATIFICA-SE a tutela antecipada 

deferida e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS que ensejaram na negativação 

do nome do autor; e para CONDENAR a requerida a pagar a parte autora o 

valor 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 (artigo 406 do Código Civil, combinado com o artigo 161, § 

1º, do Código Tributário Nacional), ambos a partir da prolação desta 

sentença. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013416-12.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO JOSE LANDGRAF (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8013416-12.2016.8.11.0015 REQUERENTE: VANDERLEI PEREIRA DE 

MACEDO 77413938120 REQUERIDO: MARCIO JOSE LANDGRAF Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO proposta por 

ASSESSORIA DE COBRANÇA SINOP contra MARCIO JOSÉ LANDGRAF, 

alegando que é credor de cheques emitidos pelo Banco do Brasil: agência 

1492 conta 30124-8 - número do cheque 850233 - emitido em 21/12/2014 

– vencimento: 26/05/2014 no valor de R$ 1.903,00. Compulsando os autos, 

verifica-se ter a matéria cunho eminentemente documental, onde as 

provas juntadas permitem, de forma segura, o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. I – Preliminar 

- Incompetência territorial Suscita o requerido preliminar de incompetência 

territorial alegando que o cheques apresentados na exordial são da 

agencia: 1492, BANCO DO BRASIL da Comarca de Sorriso/MT, onde o 

Requerido mantinha conta bancaria, que o foro do lugar de pagamento do 

cheque é o competente para o ajuizamento de ação cível para recebimento 

do valor nele representado, por corresponder ao local onde a obrigação 

deve ser cumprida, requer a extinção do processo sem resolução do 

mérito. Ocorre que, o art. 4º da Lei 9.099/95 prevê que: “É competente, 

para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do 

réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades 

profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, 

sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III 

- do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para 

reparação de dano de qualquer natureza. Parágrafo único. Em qualquer 

hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste 

artigo.” Assim, afasto a preliminar em epígrafe. - Da inépcia da inicial A 

reclamada levanta preliminar alegando que a parte reclamante não juntou 

nenhum comprovante de residência em sua nome. Os documentos 

juntados com a inicial são suficientes para atribuir competência territorial 

do Juizado Especial Cível, nos termos do artigo 4º, inciso III, da Lei 

9099/95, visto que comprova que a reclamada exerce suas atividades 

nesta comarca. Ademais, pode a parte reclamante propor ação com base 

no artigo 4º inciso I, da Lei 9.099/95, propor ação onde a reclamada 

também exerce atividade econômica. “Art. 4º É competente, para as 

causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a 

critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou 

econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou 
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escritório;” A parte reclamante descreveu de forma compreensível a 

causa de pedir, formulando pedido compatível com os fatos narrados. A 

petição inicial permite, portanto, a avaliação do pedido e da causa de pedir 

e possibilita o exercício da ampla defesa. Assim, afasto a preliminar em 

referência. Da Ilegitimidade ativa Em sede de contestação sustenta a parte 

requerida a preliminar de carência de ação em face de ilegitimidade ativa, 

uma vez que inexiste endosso nos títulos em questão, que a pretensão da 

parte autora para recebimento do valor atualizado constante em tal 

cheque, não merece prosperar diante da ilegitimidade ativa. Analisando 

detidamente o feito, em especial a cártula no valor de R$ 1.903,00, 

indexada na peça madrugadora, verifico que apesar de estar nominado a 

pessoa de Israel Alves Martiniano, no seu verso há endosso a parte 

reclamante, razão pela qual se torna parte legítima para cobrar o valor em 

referência. Afasto a preliminar em epígrafe. MÉRITO Trata-se de Ação de 

Locupletamento Ilícito (Enriquecimento Ilícito), ajuizada com suporte no art. 

61 da Lei do Cheque, em face de cobrança de cheque prescrito para fins 

de ação de execução (Ação Cambiária). Narra a petição inicial que o é 

credor das cártulas que foram devolvidas pela instituição financeira por 

ausência de fundos suficientes, razão pela qual a parte promoveu a 

referida Ação de Locupletamento Ilícito. Nesse passo, de toda legalidade a 

promoção da referida Ação de Enriquecimento Ilícito (LC, art. 61), de 

natureza cambiária, máxime quando proposta dentro do entretempo de 02 

(dois) anos, a contar da consumação prescricional da ação executiva. 

Conforme jurisprudência atual: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. CHEQUE PRESCRITO. 

DESNECESSIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DA CAUSA DEBENDI. TÍTULO 

DE CRÉDITO DE LIVRE CIRCULAÇÃO. PROVIMENTO NEGADO. Nos termos 

do artigo 61 da Lei nº 7357/85, a ação de enriquecimento ilícito possui 

natureza cambial e dispensa, para sua propositura, a discussão acerca 

da causa debendi, fazendo-se necessário a simples exibição do cheque 

prescrito. (TJMG; APCV 1.0701.13.031398-7/001; Rel. Des. Márcio Idalmo 

Santos Miranda; Julg. 02/06/2016; DJEMG 22/06/2016) DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inaugural, para condenar a Reclamada a pagar à parte Reclamante 

o valor de R$ 1.903,00 (mil novecentos e três reais), relativo ao valor do 

título cambial adequando o cálculo a data de vencimento do título 

21/12/2014) corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, juros 

SIMPLES de 1% ao mês e multa (mora) de 2% ao mês. Deixo de condenar 

a Reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se no prazo de 

cinco dias a apresentação do cálculo do valor devido visando o início da 

fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do CPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, não incluindo 

honorários advocatícios constante na segunda parte do mencionado 

disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013392-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GISSELE CARDOSO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no Prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002001-54.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DA CRUZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA SALVADOR DOS SANTOS OAB - RJ135603 (ADVOGADO)

SUYANG CASSIANO DE MELO OAB - SP224354 (ADVOGADO)

ANA GABRIELA GUILHERME MARQUES BRANDAO OAB - SP278889 

(ADVOGADO)

ELAINE GADELHA BARROS OAB - SP213395 (ADVOGADO)

RENATA DOS SANTOS DE CAMPOS OAB - SP285796 (ADVOGADO)

FABIANA UTRABO RODRIGUES OAB - SP155130 (ADVOGADO)

PAMMELA BELLUCCI ORTOLAN BERALDO OAB - SP271974 

(ADVOGADO)

MARIANGELA NUNES ARAUJO MOREIRA OAB - SP182599 (ADVOGADO)

KASSIA DA SILVA REIS OAB - SP195362 (ADVOGADO)

VANESSA MARIA SAPIENCIA OAB - SP201297 (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1002001-54.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 

15.760,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIA ROSA DA CRUZ SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

NATURA COSMÉTICOS S.A 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: 1002001-54.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 

15.760,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado 

pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. SINOP - MT, 10 de julho de 2018 

Atenciosamente. LEDA DA SILVEIRA RAMALHO SANTOS 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: 1007470-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1007470-47.2017.8.11.0015 REQUERENTE: VALDEMIR DOS SANTOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inc. I do CPC. Mérito A priori, determino de ofício a correção do valor 

da causa, na forma do art. 292, §3º do CPC/2015, por verificar que o 

montante atribuído pela autora não corresponde ao proveito econômico 

pretendido, é dizer, no presente caso o valor da causa deverá incluir a 

pretensão de indenização por danos morais. Neste ínterim, entendo que a 

pretensão reparatória se refere ao teto de alçada dos Juizados Especiais 

Cíveis. Aduz a parte requerente que seus dados foram indevidamente 

negativados pela empresa requerida, visto que nada deve para a mesma. 

A requerida, em sua peça de bloqueio, afirma ser legítima a cobrança uma 

vez que foi a própria requerente quem contratou seus serviços onde fora 

firmado o contrato entre as partes litigantes. Acompanha a contestação 

cópia do contrato, bem como dos documentos pessoais da Reclamante, 

como a Carteira de Identidade, digitalizada, sendo a mesma apresentada 

junto com a petição inicial, o que comprovam a existência de relação 

jurídica entre as partes. A parte Reclamante apresentou impugnação. Id. 

11471253. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a 

inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista 

que cabe à parte requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo 

Civil. Ademais, o juiz não está obrigado a decidir contra o seu 

convencimento. No caso, conquanto a parte requerente informe, em sua 
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exordial, que não possui débitos com a empresa requerida, não trouxe aos 

autos nenhum documento que comprove o pagamento de suas dívidas, 

ônus do qual, como visto, não se desincumbiu. Assim, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela 

parte requerida, permite um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram da forma 

narrada na contestação. Presentes indícios substanciais de que o débito 

que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a versão 

posta na contestação e, havendo débito, a inclusão da devedora nos 

cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e 

configuração de danos morais. Destarte, com lastro nas provas 

produzidas, RECONHEÇO a litigância de má-fé da parte autora, eis que 

agiu com deslealdade; por conseguinte, com escopo inibitório, entendo 

razoável que a parte reclamante seja sancionada com multa de 5% (cinco 

por cento) e indenização de 10% (dez por cento), ambos sobre o valor da 

causa corrigido de ofício, consoante autoriza o art. 81 do NCPC/2015. 

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil de 2015, REJEITO a preliminar arguida e no MÉRITO JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, bem como CONDENO a parte autora 

ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) e de indenização de 10% 

(dez por cento), ambos sobre o valor da causa de R$ 38.160,00 

equivalente a 40 salários mínimos, teto dos juizados especiais e em 

conformidade com o pedido de danos morais, com fulcro no artigos 81 do 

CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE, considerando a 

retificação do valor da causa promovida de ofício. Intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001770-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE SCHONARTH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Certifico, que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. Ainda neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 10 

(dez) dias apresente CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006814-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL DOS SANTOS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que na data 10/07/2018 tentei incluir a sociedade de 

advogados DAL BOSCO ADVOGADOS, inscrita na OAB/RS nº 1.405 (nos 

termos do artigo 272, § 1º do NCPC), conforme pugnado pela parte 

requerida, contudo, o sistema PJE não possibilita a inclusão de sociedade 

de advogados como representante da parte, para vias de intimação. 

SINOP-MT, 10 de julho de 2018 Edine Guerra Gomes

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006814-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL DOS SANTOS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o advogado do Recorrido, o Dr. 

Gustavo Dal Bosco , bem como a sociedade de advogados DAL BOSCO 

ADVOGADOS , inscrita na OAB/RS nº 1.405 , para que, no prazo de 10 

(dez) dias, apresente CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011724-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON GOMES GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0006317A (ADVOGADO)

PATRICIA LOPES VARGAS OAB - MT23593/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1011724-63.2017.8.11.0015 REQUERENTE: EMERSON GOMES GARCIA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, etc. Ausente o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. DAS PRELIMINARES O 

requerido apresentou preliminar de inépcia da inicial, pois a autora teria 

deixado de indicar a exata extensão do pedido, já que não estaria claro o 

dano sofrido. Em que pese a existência dessa indeterminação na inicial, 

trata-se de pedido de dano moral. Portanto, diante da possibilidade de 

pedido genérico (parágrafo único do art. 38 da Lei nº 9.099/95) e em 

consonância, ainda, com o princípio da simplicidade, insculpido no art. 2º 

da Lei nº 9.099/95, rejeito a preliminar suscitada e passo a analisar o 

MÉRITO da causa. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora 

propôs a presente ação, visando a indenização por danos morais, ao 

argumento de que, ao se dirigir até uma das agências do banco réu para 

procedimento bancário rotineiro, e precisou esperar duas horas na fila, o 

que lhe causou grande dor e sofrimento de ordem moral. Com relação aos 

danos morais, tenho que o mesmo deve ser afastado, pois, conforme 

entendimento adotado por esta Turma, a situação em tela se trata apenas 

de mero dissabor enfrentado no cotidiano, não ensejando assim, 

reparação. Segue jurisprudência da Turma em situações análogas: 

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. ESPERA EM FILA DE BANCO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADO. DEMORA NO ATENDIMENTO 

BANCÁRIO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. AUSENTE 

EXCEPCIONALIDADE NO CASO CONCRETO A JUSTIFICAR PUNIÇÃO. 

ENFRENTAMENTO QUE DEVE SE DAR NO ÂMBITO COLETIVO, E NÃO 

INDIVIDUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ PROVIDO E 

RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004632329, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Muradas 

Fiori, Julgado em 30/01/2014) Ainda, nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. ESPERA 

DEMASIADA EM FILA DE BANCO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 

MERO DISSABOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 

UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71004689832, Terceira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 13/03/2014) 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DANO MORAL. ESPERA PARA 

ATENDIMENTO EM FILA DE BANCO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AOS DIREITOS DA 

PERSONALIDADE. MERO DISSABOR COTIDIANO. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004106589, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 10/10/2013) A 

despeito da inversão do ônus da prova garantida pelo Código de Defesa 

do Consumidor, incumbia à autora comprovar os danos sofridos pela 

demora no atendimento. Isso porque exigir tal prova da requerida não se 

mostra razoável em razão do grau de dificuldade da prova. O conjunto 

probatório não evidencia que tenham os funcionários do banco conduzido 

a situação com postura abusiva, de forma que o atraso no atendimento, no 

setor de câmbio, por si só, não tem o condão de gerar dano indenizável. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Publique-se. Registre-se. 
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Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011724-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON GOMES GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0006317A (ADVOGADO)

PATRICIA LOPES VARGAS OAB - MT23593/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1011724-63.2017.8.11.0015 REQUERENTE: EMERSON GOMES GARCIA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, etc. Ausente o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. DAS PRELIMINARES O 

requerido apresentou preliminar de inépcia da inicial, pois a autora teria 

deixado de indicar a exata extensão do pedido, já que não estaria claro o 

dano sofrido. Em que pese a existência dessa indeterminação na inicial, 

trata-se de pedido de dano moral. Portanto, diante da possibilidade de 

pedido genérico (parágrafo único do art. 38 da Lei nº 9.099/95) e em 

consonância, ainda, com o princípio da simplicidade, insculpido no art. 2º 

da Lei nº 9.099/95, rejeito a preliminar suscitada e passo a analisar o 

MÉRITO da causa. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora 

propôs a presente ação, visando a indenização por danos morais, ao 

argumento de que, ao se dirigir até uma das agências do banco réu para 

procedimento bancário rotineiro, e precisou esperar duas horas na fila, o 

que lhe causou grande dor e sofrimento de ordem moral. Com relação aos 

danos morais, tenho que o mesmo deve ser afastado, pois, conforme 

entendimento adotado por esta Turma, a situação em tela se trata apenas 

de mero dissabor enfrentado no cotidiano, não ensejando assim, 

reparação. Segue jurisprudência da Turma em situações análogas: 

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. ESPERA EM FILA DE BANCO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADO. DEMORA NO ATENDIMENTO 

BANCÁRIO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. AUSENTE 

EXCEPCIONALIDADE NO CASO CONCRETO A JUSTIFICAR PUNIÇÃO. 

ENFRENTAMENTO QUE DEVE SE DAR NO ÂMBITO COLETIVO, E NÃO 

INDIVIDUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ PROVIDO E 

RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004632329, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Muradas 

Fiori, Julgado em 30/01/2014) Ainda, nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. ESPERA 

DEMASIADA EM FILA DE BANCO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 

MERO DISSABOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 

UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71004689832, Terceira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 13/03/2014) 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DANO MORAL. ESPERA PARA 

ATENDIMENTO EM FILA DE BANCO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AOS DIREITOS DA 

PERSONALIDADE. MERO DISSABOR COTIDIANO. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004106589, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 10/10/2013) A 

despeito da inversão do ônus da prova garantida pelo Código de Defesa 

do Consumidor, incumbia à autora comprovar os danos sofridos pela 

demora no atendimento. Isso porque exigir tal prova da requerida não se 

mostra razoável em razão do grau de dificuldade da prova. O conjunto 

probatório não evidencia que tenham os funcionários do banco conduzido 

a situação com postura abusiva, de forma que o atraso no atendimento, no 

setor de câmbio, por si só, não tem o condão de gerar dano indenizável. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011724-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON GOMES GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0006317A (ADVOGADO)

PATRICIA LOPES VARGAS OAB - MT23593/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1011724-63.2017.8.11.0015 REQUERENTE: EMERSON GOMES GARCIA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, etc. Ausente o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. DAS PRELIMINARES O 

requerido apresentou preliminar de inépcia da inicial, pois a autora teria 

deixado de indicar a exata extensão do pedido, já que não estaria claro o 

dano sofrido. Em que pese a existência dessa indeterminação na inicial, 

trata-se de pedido de dano moral. Portanto, diante da possibilidade de 

pedido genérico (parágrafo único do art. 38 da Lei nº 9.099/95) e em 

consonância, ainda, com o princípio da simplicidade, insculpido no art. 2º 

da Lei nº 9.099/95, rejeito a preliminar suscitada e passo a analisar o 

MÉRITO da causa. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora 

propôs a presente ação, visando a indenização por danos morais, ao 

argumento de que, ao se dirigir até uma das agências do banco réu para 

procedimento bancário rotineiro, e precisou esperar duas horas na fila, o 

que lhe causou grande dor e sofrimento de ordem moral. Com relação aos 

danos morais, tenho que o mesmo deve ser afastado, pois, conforme 

entendimento adotado por esta Turma, a situação em tela se trata apenas 

de mero dissabor enfrentado no cotidiano, não ensejando assim, 

reparação. Segue jurisprudência da Turma em situações análogas: 

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. ESPERA EM FILA DE BANCO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADO. DEMORA NO ATENDIMENTO 

BANCÁRIO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. AUSENTE 

EXCEPCIONALIDADE NO CASO CONCRETO A JUSTIFICAR PUNIÇÃO. 

ENFRENTAMENTO QUE DEVE SE DAR NO ÂMBITO COLETIVO, E NÃO 

INDIVIDUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ PROVIDO E 

RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004632329, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Muradas 

Fiori, Julgado em 30/01/2014) Ainda, nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. ESPERA 

DEMASIADA EM FILA DE BANCO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 

MERO DISSABOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 

UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71004689832, Terceira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 13/03/2014) 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DANO MORAL. ESPERA PARA 

ATENDIMENTO EM FILA DE BANCO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AOS DIREITOS DA 

PERSONALIDADE. MERO DISSABOR COTIDIANO. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004106589, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 10/10/2013) A 

despeito da inversão do ônus da prova garantida pelo Código de Defesa 

do Consumidor, incumbia à autora comprovar os danos sofridos pela 

demora no atendimento. Isso porque exigir tal prova da requerida não se 

mostra razoável em razão do grau de dificuldade da prova. O conjunto 

probatório não evidencia que tenham os funcionários do banco conduzido 

a situação com postura abusiva, de forma que o atraso no atendimento, no 

setor de câmbio, por si só, não tem o condão de gerar dano indenizável. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007210-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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JOELSON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico, que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. Ainda neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 10 

(dez) dias apresente CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008032-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA VALE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, os argumentos apresentados 

não foram capaz de ilidir as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002572-25.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE NOGUEIRA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1002572-25.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ELIANE NOGUEIRA PINTO 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. 

Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de ação indenizatória ajuizada 

por ELIANE NOGUEIRA PINTO em desfavor de EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, colimando a exclusão do seu nome junto ao 

cadastro de inadimplentes, ante a inexistência do débito. Ocorre que em 

análise ao sistema PJe, constato outra demanda de n° 

1002571-40.2016.8.11.0015, onde figuram as mesmas partes, os mesmos 

pedidos e a mesma causa de pedir. Deste modo, convém enfatizar que o 

número de demandas se presta apenas e tão somente como medida de 

valor indenizatório, não se tratando de fato distinto que autoriza a 

distribuição de uma reclamação isolada, neste sentido tem se orientado a 

jurisprudência pátria, v.g.: "O exame dos autos revela que o autor 

promoveu 07 (sete) ações fundadas no mesmo fato, qual seja, inclusão 

indevida nos cadastros restritivos de crédito, referente a 43 negativações 

e cada ação trata de um bloco de 06 negativações, sendo que o autor 

requer o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

4.500,00 por cada negativação. No tocante à pretensão indenizatória, a 

propositura de demandas distintas para cada grupo de negativações induz 

litispendência, na medida em que as várias negativações se traduzem em 

desdobramento do mesmo fato, cuja unidade é impossível deixar de 

reconhecer. Por outro lado, o ajuizamento de ações simultâneas com a 

referência a números de contratos diversos, mas provenientes do mesmo 

fato gerador, que poderiam levar o juízo a erro no tocante à suposição de 

que se tratasse de contratos distintos evidentemente deixa clara a 
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violação aos deveres de probidade e boa-fé, previstos no artigo 17, II e VI 

- circunstância que foi reconhecida no julgamento de primeiro grau, não 

obstante a Sentença tenha deixado de promover a aplicação da 

penalidade correspondente. Pelo exposto, VOTO no sentido de conhecer 

do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, condenando o autor 

(recorrente) ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, 

honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa 

e de honorários. Sem prejuízo do acima exposto, deverá ser expedido 

ofício à OAB/RJ, com cópia integral dos autos, para as providências que 

entender necessárias". (TJ-RJ - RI: 00010622120138190065 RJ 

0001062-21.2013.8.19.0065,  Rela tor :  AYLTON CARDOSO 

VASCONCELLOS, Quinta Turma Recursal, Data de Publicação: 21/08/2014 

11:30). Ex positis, frente à litispendência existente com reclamação 

anteriormente distribuída, INDEFIRO A INICIAL declarando extinto o 

presente processo sem julgamento de mérito. Sem custas ou condenação 

em honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

mediante as baixas e anotações necessárias. Publique-se, registre-se, 

intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012139-58.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DIAS FERREIRA OAB - MT0009073A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTICREDITO PROMOTORA DE CREDITO E SERVICOS LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO RICARDO DE RIBEIRO E LOURENCO OAB - PR29134 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8012139-58.2016.8.11.0015 REQUERENTE: SEBASTIAO ALVES DOS 

SANTOS FILHO REQUERIDO: MULTICREDITO PROMOTORA DE CREDITO E 

SERVICOS LTDA. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Pleiteia a parte reclamante indenização por 

danos morais, ao argumento de que teve seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito indevidamente. O requerido contesta, informando que 

o débito ensejador da é decorrente de contrato firmado e não adimplido. 

Para tanto traz aos contratos assinados. Da análise dos documentos 

carreados aos autos e adequando-os ao petitório percebe-se que 

realmente a há óbice probatório que só se expurga mediante prova 

pericial. A mencionada diligência é incompatível com o rito da Lei 9.099/95. 

Neste sentido já se posicionou a Turma Recursal do Estado do Mato 

Grosso: “ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES E 

M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA – 

CONTRATO ASSINADO E DOCUMENTOS PESSOAIS PRESENTADOS PELA 

RÉ – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIA E 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA – PROVAS 

PRODUZIDAS NÃO PERMITEM O JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Revelando-se a prova pericial indispensável à 

aferição da semelhança entre as assinaturas, deve ser reconhecida a 

incompetência absoluta do juízo em razão da complexidade que envolve a 

causa. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar 

extinto o processo nos moldes do artigo 51, inciso II, da Lei nº. 9.099/1995. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 513317920168110001/201 , 

Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2017, Publicado no DJE 

14/07/2017)” Pelo exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito nos moldes do artigo 51, inciso II, da Lei nº. 9.099/1995. Intimem-se 

as partes, por intermédio de seus patronos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012139-58.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DIAS FERREIRA OAB - MT0009073A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTICREDITO PROMOTORA DE CREDITO E SERVICOS LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO RICARDO DE RIBEIRO E LOURENCO OAB - PR29134 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8012139-58.2016.8.11.0015 REQUERENTE: SEBASTIAO ALVES DOS 

SANTOS FILHO REQUERIDO: MULTICREDITO PROMOTORA DE CREDITO E 

SERVICOS LTDA. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Pleiteia a parte reclamante indenização por 

danos morais, ao argumento de que teve seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito indevidamente. O requerido contesta, informando que 

o débito ensejador da é decorrente de contrato firmado e não adimplido. 

Para tanto traz aos contratos assinados. Da análise dos documentos 

carreados aos autos e adequando-os ao petitório percebe-se que 

realmente a há óbice probatório que só se expurga mediante prova 

pericial. A mencionada diligência é incompatível com o rito da Lei 9.099/95. 

Neste sentido já se posicionou a Turma Recursal do Estado do Mato 

Grosso: “ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES E 

M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA – 

CONTRATO ASSINADO E DOCUMENTOS PESSOAIS PRESENTADOS PELA 

RÉ – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIA E 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA – PROVAS 

PRODUZIDAS NÃO PERMITEM O JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Revelando-se a prova pericial indispensável à 

aferição da semelhança entre as assinaturas, deve ser reconhecida a 

incompetência absoluta do juízo em razão da complexidade que envolve a 

causa. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar 

extinto o processo nos moldes do artigo 51, inciso II, da Lei nº. 9.099/1995. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 513317920168110001/201 , 

Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2017, Publicado no DJE 

14/07/2017)” Pelo exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito nos moldes do artigo 51, inciso II, da Lei nº. 9.099/1995. Intimem-se 

as partes, por intermédio de seus patronos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011276-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MIRANDA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intima-se o requerido para no prazo de 10 (dez) dias apresentar as 

contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000721-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIND DOS TRAB NA IND DA CONST MOB REG NORTE DO EST MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITALINO PRADEBON OAB - MT21111/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO ROYER DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1000721-14.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: SIND DOS TRAB NA IND DA 

CONST MOB REG NORTE DO EST MT EXECUTADO: JULIANO ROYER DE 

ARAUJO Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante consta nos autos (id. 

10450291), a parte Requerente postulou pela desistência da presente 

demanda. Informa a parte Reclamante, por meio da petição protocolada no 

id. 10431068, que os valores cobrados nesta demanda foram quitados na 

sua integralidade. Dispõe o art. 924, IV, do CPC: “Art. 924. Extingue-se a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029211/7/2018 Página 480 de 580



execução quando: II - a obrigação for satisfeita;” Portanto, de acordo com 

o artigo 924, inciso IV, do Código de Processo Civil, extingue-se a 

execução quando o exequente renunciar ao crédito. Diante do exposto, 

HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela parte Autora, para os 

fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e, como 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com julgamento do mérito, 

com fulcro no art. 924, II, 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.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010472-81.2009.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSECLER DA ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELMA ZAMBIASI OAB - RS0075236A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINESIO PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

AVAIR PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENOVAN ISIDORO DE LIMA OAB - MT0003099A (ADVOGADO)

 

Nos termos do despacho de movimentação 14078241, e tendo em vista a 

diligência negativa do Oficial de Justiça para avaliação de bem, impulsiono 

o feito no sentido de intimar a parte Autora para que se manifeste, no 

prazo de 5 (cinco) dias, acerca do exposto, bem como apresente 

endereço onde o Requerido e seus bens podem ser localizados.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008063-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE BATISTA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1008063-76.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ANDRE BATISTA DE LIMA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Compulsando os autos verifica-se 

que a reclamante formulou pedido de desistência da ação, sem qualquer 

justificativa. Entretanto, a parte reclamada já havia sido citada, bem como, 

apresentado sua contestação, inclusive juntando documentos que 

comprovam a contratação que geraram as dívidas em cobrança, 

comprovando a relação contratual entre as partes, e ainda, a legalidade do 

débito outrora cobrado. O enunciado 90 do FONAJE, após a alteração de 

sua redação, realizada no XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG, dispõe 

que “A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”. A alteração do enunciado 

acima disposto decorre, fato de conhecimento comum, de que no exercício 

da jurisdição somos desafiados a identificar qual das partes é realmente a 

vítima, visto que, todos os dias uma avalanche de ações judiciais que tem 

por objeto fraudes e negativações indevidas se aportam no judiciário. 

Entendo que, a intimação do réu para manifestar sobre o pedido de 

desistência parece incompatível com o rito especialíssimo dos Juizados 

Especiais. Contudo, na busca de preservar a segurança jurídica para 

ambas as partes, autor e réu, não se pode aplicar o enunciado 90 do 

FONAJE de forma deliberada, sem analisar as particularidades do caso 

concreto. Sobre o tema não há divergência na doutrina. É pacífico o 

entendimento de que a tutela jurisdicional não é privilégio do autor: ela será 

conferida àquele que tiver razão segundo o entendimento do juiz 

(CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, Instituições de Direito Processual Civil, 

v. II, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 140). No mesmo sentido, CASSIO 

SCARPINELLA BUENO observa: ... a rejeição do pedido do autor significa 

prestação de tutela jurisdicional para o réu. Tutela jurisdicional é certo, que 

pode ser de qualidade diversa daquela pretendida originalmente pelo autor, 

mas de qualquer sorte, o proferimento de sentença nos moldes do art. 

269, I, de ”rejeição do pedido do autor” acrescenta ao patrimônio jurídico 

do réu, um quid suficiente que impõe a sua prévia oitiva. O réu, com efeito, 

tem inegável interesse no proferimento de uma decisão que lhe favoreça e 

que, sendo de mérito, inviabiliza que o autor volte a formular aquele mesmo 

pedido pelo mesmo fundamento em seu detrimento. (Curso Sistematizado 

de Direito Processual Civil, v. 2;, 4ªed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 379) 

(grifo nosso). No mesmo sentido segue o entendimento do SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

REVISÃO CONTRATUAL DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA DO 

RÉU. NECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Após a contestação, a desistência da 

ação pelo autor depende do consentimento do réu porque ele também tem 

direito ao julgamento de mérito da lide. 2. A sentença de improcedência 

interessa muito mais ao réu do que a sentença de extinção do processo 

sem resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, em 

decorrência da formação da coisa julgada material, o autor estará 

impedido de ajuizar outra ação, com o mesmo fundamento, em face do 

mesmo réu. 3. Segundo entendimento do STJ, a recusa do réu deve ser 

fundamentada e justificada, não bastando apenas a simples alegação de 

discordância, sem a indicação de qualquer motivo relevante. 4. Na 

hipótese, a discordância veio fundada no direito ao julgamento de mérito 

da demanda, que possibilitaria a formação da coisa julgada material, 

impedindo a propositura de nova ação com idênticos fundamentos, o que 

deve ser entendimento como motivação relevante para impedir a extinção 

do processo com fulcro no art. 267, VIII, e §4º do CPC. 5. Recurso 

especial provido. (STJ; RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.558 - RS 

(2011/0292570-9); Rel. Min. NANCY ANDRIGHI; julgado em 04 de junho de 

2013). (grifo nosso). Entretanto, para adequar esse entendimento aos 

parâmetros dos Juizados Especiais, no concernente a observância aos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, disposto no art. 2º da Lei n.º 9.099/95, entendo não ser 

necessária à intimação do réu para manifestar sua concordância no caso 

em concreto, visto que o reclamado já apresentou aos autos suas razões 

a fim de ver o pedido inicial ser julgado improcedente. Assim, INDEFIRO o 

pedido de desistência do reclamante, e a passo a decidir a lide. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do NCPC. Mérito A priori, determino de ofício a correção do valor 

da causa, na forma do art. 292, §3º do CPC/2015, por verificar que o 

montante atribuído pela autora não corresponde ao proveito econômico 

pretendido, é dizer, no presente caso o valor da causa deverá incluir a 

pretensão de indenização por danos morais. Neste ínterim, entendo que a 

pretensão reparatória se refere ao teto de alçada dos Juizados Especiais 

Cíveis. Aduz a parte requerente que seus dados foram indevidamente 

negativados pela empresa requerida, visto que nada deve para a mesma. 

A requerida, em sua peça de bloqueio, afirma ser legítima a cobrança uma 

vez que foi o própria requerente quem contratou seus serviços onde fora 

firmado o contrato entre as partes litigantes. Acompanha a contestação 

contrato, fatura, bem como a cópia da Carteira de Identidade do 

Reclamante, digitalizada, sendo a mesma apresentada junto com a petição 

inicial, o que comprovam a existência de relação jurídica entre as partes. A 

parte Reclamante sequer apresentou impugnação. Não obstante o Código 

de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não 

tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte requerente o ônus 

da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o 

art. 373, I do Código de Processo Civil. Ademais, o juiz não está obrigado a 

decidir contra o seu convencimento. No caso, conquanto a parte 

requerente informe, em sua exordial, que não possui débitos com a 

empresa requerida, não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprove o pagamento de suas dívidas, ônus do qual, como visto, não se 

desincumbiu. Assim, ante as circunstâncias em que os fatos ocorreram 

aliados à prova produzida pela parte requerida, permite um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito 

provavelmente ocorreram da forma narrada na contestação. Presentes 

indícios substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, 

a inclusão do devedor nos cadastros restritivos de crédito constitui 

exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos e configuração de danos morais. Destarte, com 

lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância de má-fé da parte 

autora, eis que agiu com deslealdade; por conseguinte, com escopo 

inibitório, entendo razoável que a parte reclamante seja sancionada com 
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multa de 5% (cinco por cento) e indenização de 10% (dez por cento), 

ambos sobre o valor da causa corrigido de ofício, consoante autoriza o 

art. 81 do NCPC/2015. Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil de 2015, REJEITO a preliminar arguida e no 

MÉRITO JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, bem como CONDENO 

a parte autora ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) e de 

indenização de 10% (dez por cento), ambos sobre o valor da causa de R$ 

37.480,00 equivalente a 40 salários mínimos, teto dos juizados especiais e 

em conformidade com o pedido de danos morais, com fulcro no artigos 81 

do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[1], 

considerando a retificação do valor da causa promovida de ofício. 

Intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008063-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE BATISTA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1008063-76.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ANDRE BATISTA DE LIMA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Compulsando os autos verifica-se 

que a reclamante formulou pedido de desistência da ação, sem qualquer 

justificativa. Entretanto, a parte reclamada já havia sido citada, bem como, 

apresentado sua contestação, inclusive juntando documentos que 

comprovam a contratação que geraram as dívidas em cobrança, 

comprovando a relação contratual entre as partes, e ainda, a legalidade do 

débito outrora cobrado. O enunciado 90 do FONAJE, após a alteração de 

sua redação, realizada no XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG, dispõe 

que “A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”. A alteração do enunciado 

acima disposto decorre, fato de conhecimento comum, de que no exercício 

da jurisdição somos desafiados a identificar qual das partes é realmente a 

vítima, visto que, todos os dias uma avalanche de ações judiciais que tem 

por objeto fraudes e negativações indevidas se aportam no judiciário. 

Entendo que, a intimação do réu para manifestar sobre o pedido de 

desistência parece incompatível com o rito especialíssimo dos Juizados 

Especiais. Contudo, na busca de preservar a segurança jurídica para 

ambas as partes, autor e réu, não se pode aplicar o enunciado 90 do 

FONAJE de forma deliberada, sem analisar as particularidades do caso 

concreto. Sobre o tema não há divergência na doutrina. É pacífico o 

entendimento de que a tutela jurisdicional não é privilégio do autor: ela será 

conferida àquele que tiver razão segundo o entendimento do juiz 

(CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, Instituições de Direito Processual Civil, 

v. II, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 140). No mesmo sentido, CASSIO 

SCARPINELLA BUENO observa: ... a rejeição do pedido do autor significa 

prestação de tutela jurisdicional para o réu. Tutela jurisdicional é certo, que 

pode ser de qualidade diversa daquela pretendida originalmente pelo autor, 

mas de qualquer sorte, o proferimento de sentença nos moldes do art. 

269, I, de ”rejeição do pedido do autor” acrescenta ao patrimônio jurídico 

do réu, um quid suficiente que impõe a sua prévia oitiva. O réu, com efeito, 

tem inegável interesse no proferimento de uma decisão que lhe favoreça e 

que, sendo de mérito, inviabiliza que o autor volte a formular aquele mesmo 

pedido pelo mesmo fundamento em seu detrimento. (Curso Sistematizado 

de Direito Processual Civil, v. 2;, 4ªed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 379) 

(grifo nosso). No mesmo sentido segue o entendimento do SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

REVISÃO CONTRATUAL DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA DO 

RÉU. NECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Após a contestação, a desistência da 

ação pelo autor depende do consentimento do réu porque ele também tem 

direito ao julgamento de mérito da lide. 2. A sentença de improcedência 

interessa muito mais ao réu do que a sentença de extinção do processo 

sem resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, em 

decorrência da formação da coisa julgada material, o autor estará 

impedido de ajuizar outra ação, com o mesmo fundamento, em face do 

mesmo réu. 3. Segundo entendimento do STJ, a recusa do réu deve ser 

fundamentada e justificada, não bastando apenas a simples alegação de 

discordância, sem a indicação de qualquer motivo relevante. 4. Na 

hipótese, a discordância veio fundada no direito ao julgamento de mérito 

da demanda, que possibilitaria a formação da coisa julgada material, 

impedindo a propositura de nova ação com idênticos fundamentos, o que 

deve ser entendimento como motivação relevante para impedir a extinção 

do processo com fulcro no art. 267, VIII, e §4º do CPC. 5. Recurso 

especial provido. (STJ; RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.558 - RS 

(2011/0292570-9); Rel. Min. NANCY ANDRIGHI; julgado em 04 de junho de 

2013). (grifo nosso). Entretanto, para adequar esse entendimento aos 

parâmetros dos Juizados Especiais, no concernente a observância aos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, disposto no art. 2º da Lei n.º 9.099/95, entendo não ser 

necessária à intimação do réu para manifestar sua concordância no caso 

em concreto, visto que o reclamado já apresentou aos autos suas razões 

a fim de ver o pedido inicial ser julgado improcedente. Assim, INDEFIRO o 

pedido de desistência do reclamante, e a passo a decidir a lide. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do NCPC. Mérito A priori, determino de ofício a correção do valor 

da causa, na forma do art. 292, §3º do CPC/2015, por verificar que o 

montante atribuído pela autora não corresponde ao proveito econômico 

pretendido, é dizer, no presente caso o valor da causa deverá incluir a 

pretensão de indenização por danos morais. Neste ínterim, entendo que a 

pretensão reparatória se refere ao teto de alçada dos Juizados Especiais 

Cíveis. Aduz a parte requerente que seus dados foram indevidamente 

negativados pela empresa requerida, visto que nada deve para a mesma. 

A requerida, em sua peça de bloqueio, afirma ser legítima a cobrança uma 

vez que foi o própria requerente quem contratou seus serviços onde fora 

firmado o contrato entre as partes litigantes. Acompanha a contestação 

contrato, fatura, bem como a cópia da Carteira de Identidade do 

Reclamante, digitalizada, sendo a mesma apresentada junto com a petição 

inicial, o que comprovam a existência de relação jurídica entre as partes. A 

parte Reclamante sequer apresentou impugnação. Não obstante o Código 

de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não 

tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte requerente o ônus 

da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o 

art. 373, I do Código de Processo Civil. Ademais, o juiz não está obrigado a 

decidir contra o seu convencimento. No caso, conquanto a parte 

requerente informe, em sua exordial, que não possui débitos com a 

empresa requerida, não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprove o pagamento de suas dívidas, ônus do qual, como visto, não se 

desincumbiu. Assim, ante as circunstâncias em que os fatos ocorreram 

aliados à prova produzida pela parte requerida, permite um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito 

provavelmente ocorreram da forma narrada na contestação. Presentes 

indícios substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, 

a inclusão do devedor nos cadastros restritivos de crédito constitui 

exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos e configuração de danos morais. Destarte, com 

lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância de má-fé da parte 

autora, eis que agiu com deslealdade; por conseguinte, com escopo 

inibitório, entendo razoável que a parte reclamante seja sancionada com 

multa de 5% (cinco por cento) e indenização de 10% (dez por cento), 

ambos sobre o valor da causa corrigido de ofício, consoante autoriza o 

art. 81 do NCPC/2015. Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil de 2015, REJEITO a preliminar arguida e no 

MÉRITO JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, bem como CONDENO 

a parte autora ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) e de 

indenização de 10% (dez por cento), ambos sobre o valor da causa de R$ 

37.480,00 equivalente a 40 salários mínimos, teto dos juizados especiais e 

em conformidade com o pedido de danos morais, com fulcro no artigos 81 

do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[1], 

considerando a retificação do valor da causa promovida de ofício. 

Intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008323-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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PATRICIA BENITES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1008323-56.2017.8.11.0015 REQUERENTE: PATRICIA BENITES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sustenta a parte 

requerente que foi cliente da ora Requerida e que a reclamante teria 

cancelado os serviços em razão do descontentamento com a qualidade 

dos serviços. Alega ainda que mesmo havendo o pedido de cancelamento, 

houve inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. O 

requerido contesta, informando ausência de responsabilidade civil da 

empresa ré em relação à autora. Alega ainda que a inserção do nome da 

Reclamante é devida frente aos débitos. A regra processual estabelece 

que, no art. 373, I, do Código de Processo Civil, a parte autora deve provar 

ato constitutivo de seu direito, o que não se vislumbra nos autos. Não há 

nos autos qualquer indicação de data, protocolo de atendimento ou 

qualquer subsídio para que o julgador verifique qual a data da rescisão 

contratual. Tal comprovação se torna importante uma vez que a existência 

da relação jurídica e a prestação dos serviços, ainda que ruins, é 

incontroversa. Logo, se há a prestação de serviços, há a necessidade da 

contrapartida (pagamento). Em se tratando de contratação se serviço de 

prestação continuada é indispensável fixarmos o termo final, para que o 

excedente seja considerado indevido. Nesse sentido a Reclamante se 

restringe a alegar: “Entretanto, cumpre esclarecer que devido à péssima 

qualidade dos serviços prestados, a Autora CANCELOU via fone o 

contrato havido entre as partes, pois a havia contratado um serviço e a 

operadora forneceu outro ao do adquirido e de péssima qualidade.” Por 

outro lado há o pedido de inversão do ônus da prova por se tratar da 

relação de consumo, todavia tal instituto não é absoluto, devendo o 

consumidor produzir as provas que lhe são possíveis. Neste sentido já se 

posicionou a Turma Recursal do Estado do Mato Grosso: “ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL1ª Turma Recursal 

Temporária Recurso Cível Nº 0074319-31.2015.811.0001 EMENTA 

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TELEFONIA. PEDIDO DE 

CANCELAMENTO NÃO PROVADO. COBRANÇA LEGÍTIMA. RECURSO NÃO 

PROVIDO. A inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. 

Incumbe à parte requerente o encargo de produzir provas capazes de 

formar, em seu favor, a convicção do juiz, conforme regra do artigo 373, I 

do novo Código de Processo Civil. Não se desincumbindo a parte 

requerente desse ônus, limitando-se a alegações, desprovidas do suporte 

probatório necessário ao acolhimento da pretensão, impõe-se a 

improcedência do pedido inicial. Parte requerente que alega ter contratado 

serviço de telefonia da empresa requerida e ter solicitado o seu 

cancelamento, mas que não informou o protocolo comprovando o 

cancelamento do serviço, tampouco juntou qualquer documento 

demonstrando estar em dia com suas obrigações enquanto o contrato 

ainda estava vigendo. Sentença mantida.” (grifei) No presente caso, a 

parte autora não pugnou pela produção de mais nenhuma prova inclusive 

oral em audiência de instrução, precluindo o requerimento de novas 

provas. Aliás, em impugnação a Reclamante reitera: “Em que pese às 

argumentações da Requerida que a contratação é valida, vale frisar que 

em nenhum momento a Requerente afirmou que não havia contratado com 

a Ré. O que se argumenta é que a negativação de seu nome se deu de 

forma indevida, uma vez que a Autora requereu o cancelamento da linha 

bem como efetuou o pagamento dos débitos junto a Operadora Ré, além 

do mais a parte Requerida não trouxe aos autos nenhum documento hábil 

para comprovar a regularidade da negativação.” Ora, a Reclamante não 

traz aos autos um lastro probatório mínimo. E não é só, pugna pela 

produção de prova impossível/negativa/diabólica quando aduz: “O que se 

argumenta é que a negativação de seu nome se deu de forma indevida, 

uma vez que a Autora requereu o cancelamento da linha bem como 

efetuou o pagamento dos débitos junto a Operadora Ré, além do mais a 

parte Requerida não trouxe aos autos nenhum documento hábil para 

comprovar a regularidade da negativação.” Em outras palavras o que se 

pretende é a prova negativa, deseja que a Reclamada prove a inexistência 

do cancelamento. Logo, no que se refere ao fato em que se funda a 

pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do CPC, exigindo do autor sua 

plena demonstração, sob pena de improcedência da reclamação. A prova 

que deveria ter sido produzida pela parte reclamante não é impossível ou 

excessivamente impossível, haja que bastaria este ter trazido aos autos 

as faturas pagas do período da vigência do contrato, ou ainda ao menos 

indicar a data da rescisão contratual . Neste caso, o reclamante deixou de 

comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Nesta condição, a 

improcedência da ação se impõe. Posto isto, julgo improcedente esta 

reclamação e via de consequência DECLARO EXTINTO o feito nos termos 

do que dispõe o artigo 487 do NCPC. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008492-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON DE ARAUJO LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1008492-43.2017.8.11.0015 REQUERENTE: GERSON DE ARAUJO LIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do CPC/15. Preliminar - Falta de interesse de agir O exercício 

do direito de ação deve estar fundado no interesse de agir, de modo que 

seja obtido um provimento jurisdicional necessário e útil com a demanda, 

do ponto de vista processual. O direito de agir decorre da necessidade da 

intervenção estatal, sempre que haja resistência à pretensão da parte 

requerente. O interesse de agir, requisito instrumental da ação, de acordo 

com os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, verifica-se "se a 

parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para 

evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos 

jurisdicionais" (Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de 

Conhecimento, I/55-56). Assim, localiza-se o interesse processual não 

apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo a 

viabilizar a aplicação do direito objetivo ao caso concreto. Por outro lado, o 

interesse processual, como as demais condições da ação, deve ser visto 

sob o ângulo estritamente processual e consiste em poder a parte, em 

tese, buscar a tutela jurisdicional, independentemente de, ao final, o pedido 

ser julgado procedente ou improcedente. Assim, não procede a alegação 

da requerida de que a ausência de comprovação de requerimento por via 

administrativa para solução do conflito, isente de danos morais, eis 

conforme dito alhures, a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. Afasto, pois, a preliminar. 

- Da CONEXÃO Alega a parte reclamada que há conexão com os 

processos nº 1008489-88.2017.811.0015 e 1008488-06.2017.811.0015, 

pois possuem o mesmo objeto e a mesma causa de pedir. Em análise ao 

sistema Projudi, verifico que se tratam de débitos distintos. Assim, REJEITO 

a preliminar acima. II – Mérito A priori, determino a correção do valor da 

causa, na forma do art. 292, §3º do CPC, por verificar que o montante 

atribuído pela parte autora não corresponde ao proveito econômico 

pretendido, é dizer, no presente caso o valor da causa deverá incluir a 

pretensão de indenização por danos morais. Neste ínterim, considerando o 

silêncio eloquente da parte autora, entendo que sua pretensão reparatória 

se refere ao teto de alçada dos Juizados Especiais Cíveis. Sustenta a 

parte requerente que teve seu nome negativado indevidamente pela 

requerida no valor de R$ 598,40, referente a um suposto débito que 

desconhece, e que apesar de possuir conta salário no referido banco, 

não efetuou nenhuma operação que ensejasse o débito. A parte 

requerida, em sua peça de bloqueio, sustenta que a negativação é lícita, 

ante a inadimplência da parte requerente, porém não demonstra a origem 
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da dívida. Em sede de impugnação, a reclamante sustenta que não existe 

prova documental para comprovar a legitimidade do débito. É breve relato. 

A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar 

a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a 

incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos 

impeditivos do direito da parte requerente, em virtude da presunção 

passar a ser favorável a ela. Destarte, conquanto tenha a reclamada 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

não apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito 

que motivou a negativação. Conquanto tenha a parte requerida alegado 

que os débitos são decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte 

autora e a empresa suscitada, não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, 

comprovando a contratação de qualquer serviço. Em se tratando de 

relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, 

é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de 

forma inconcussa a origem da dívida, o que não logrou fazer a instituição, 

ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. 

No que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. 

O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes 

que possam acarretar prejuízo aos seus clientes. A inserção do nome do 

reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Não há dúvida de que a conduta da reclamada provocou transtornos, 

aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, 

uma vez que a parte reclamante teve o crédito abalado. O entendimento 

doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, 

infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica da parte reclamante, decorrente da negativação de seu 

nome, pode ser classificada como moderada, se comparada a outras 

adversidades. A reclamada é, sabidamente, uma concessionária de 

grande porte. Não há informações sobre a situação econômica do 

reclamante. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação 

da indenização pelo dano moral em R$ 3.000,00, haja vista que todas as 

restrições posteriores estão sendo discutidas judicialmente. Pelo exposto, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, para a) declarar 

inexigíveis o débito mencionado na inicial imputados pela reclamada; b) 

condenar a reclamada a pagar a parte reclamante R$ 3.000,00 (três mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da 

parte reclamante nos cadastros de restrição ao crédito; c) determino a 

exclusão do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação do item “c” não 

seja cumprida. Determino a retificação do valor da causa para constar o 

valor de 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na presente data, em 

conformidade com o pedido de danos morais formulado na petição inicial. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008492-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON DE ARAUJO LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1008492-43.2017.8.11.0015 REQUERENTE: GERSON DE ARAUJO LIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do CPC/15. Preliminar - Falta de interesse de agir O exercício 

do direito de ação deve estar fundado no interesse de agir, de modo que 

seja obtido um provimento jurisdicional necessário e útil com a demanda, 

do ponto de vista processual. O direito de agir decorre da necessidade da 

intervenção estatal, sempre que haja resistência à pretensão da parte 

requerente. O interesse de agir, requisito instrumental da ação, de acordo 

com os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, verifica-se "se a 

parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para 

evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos 

jurisdicionais" (Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de 

Conhecimento, I/55-56). Assim, localiza-se o interesse processual não 

apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo a 

viabilizar a aplicação do direito objetivo ao caso concreto. Por outro lado, o 

interesse processual, como as demais condições da ação, deve ser visto 

sob o ângulo estritamente processual e consiste em poder a parte, em 

tese, buscar a tutela jurisdicional, independentemente de, ao final, o pedido 

ser julgado procedente ou improcedente. Assim, não procede a alegação 

da requerida de que a ausência de comprovação de requerimento por via 

administrativa para solução do conflito, isente de danos morais, eis 

conforme dito alhures, a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. Afasto, pois, a preliminar. 

- Da CONEXÃO Alega a parte reclamada que há conexão com os 

processos nº 1008489-88.2017.811.0015 e 1008488-06.2017.811.0015, 

pois possuem o mesmo objeto e a mesma causa de pedir. Em análise ao 

sistema Projudi, verifico que se tratam de débitos distintos. Assim, REJEITO 

a preliminar acima. II – Mérito A priori, determino a correção do valor da 

causa, na forma do art. 292, §3º do CPC, por verificar que o montante 

atribuído pela parte autora não corresponde ao proveito econômico 

pretendido, é dizer, no presente caso o valor da causa deverá incluir a 

pretensão de indenização por danos morais. Neste ínterim, considerando o 

silêncio eloquente da parte autora, entendo que sua pretensão reparatória 

se refere ao teto de alçada dos Juizados Especiais Cíveis. Sustenta a 

parte requerente que teve seu nome negativado indevidamente pela 

requerida no valor de R$ 598,40, referente a um suposto débito que 

desconhece, e que apesar de possuir conta salário no referido banco, 

não efetuou nenhuma operação que ensejasse o débito. A parte 

requerida, em sua peça de bloqueio, sustenta que a negativação é lícita, 

ante a inadimplência da parte requerente, porém não demonstra a origem 

da dívida. Em sede de impugnação, a reclamante sustenta que não existe 

prova documental para comprovar a legitimidade do débito. É breve relato. 

A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar 

a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a 

incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos 

impeditivos do direito da parte requerente, em virtude da presunção 

passar a ser favorável a ela. Destarte, conquanto tenha a reclamada 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

não apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito 

que motivou a negativação. Conquanto tenha a parte requerida alegado 

que os débitos são decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte 

autora e a empresa suscitada, não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, 

comprovando a contratação de qualquer serviço. Em se tratando de 

relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, 

é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de 

forma inconcussa a origem da dívida, o que não logrou fazer a instituição, 

ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. 

No que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. 

O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 
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fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes 

que possam acarretar prejuízo aos seus clientes. A inserção do nome do 

reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Não há dúvida de que a conduta da reclamada provocou transtornos, 

aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, 

uma vez que a parte reclamante teve o crédito abalado. O entendimento 

doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, 

infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica da parte reclamante, decorrente da negativação de seu 

nome, pode ser classificada como moderada, se comparada a outras 

adversidades. A reclamada é, sabidamente, uma concessionária de 

grande porte. Não há informações sobre a situação econômica do 

reclamante. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação 

da indenização pelo dano moral em R$ 3.000,00, haja vista que todas as 

restrições posteriores estão sendo discutidas judicialmente. Pelo exposto, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, para a) declarar 

inexigíveis o débito mencionado na inicial imputados pela reclamada; b) 

condenar a reclamada a pagar a parte reclamante R$ 3.000,00 (três mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da 

parte reclamante nos cadastros de restrição ao crédito; c) determino a 

exclusão do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação do item “c” não 

seja cumprida. Determino a retificação do valor da causa para constar o 

valor de 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na presente data, em 

conformidade com o pedido de danos morais formulado na petição inicial. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1011257-84.2017.8.11.0015 REQUERENTE: CAMILA SILVA MENDES 

REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, 

LABORCLIN ANALISES CLINICAS LTDA Visto. Dispensado o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA. 

Havendo pluralidade de réus que integram cadeia de relação de consumo, 

todos respondem solidariamente aos danos causados ao consumidor, 

razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, por 

força dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC. Rejeito a 

preliminar suscitada pela reclamada Unimed. Sem mais preliminares passo 

ao Mérito. A simples análise das alegações das partes, em confronto com 

os documentos apresentados, leva-me à conclusão de que deve a 

reclamação ser julgada parcialmente procedente. A reclamante é usuária 

do plano de saúde administrado pela reclamada. Afirma a reclamante que 

recebeu indicação do médico hematologista, Dr Paulo César Gross (CRM 

6269), de modo a realizar exames, para avaliar o risco de trombose, ante 

a evidência de risco, ante a existência de casos preexistentes em sua 

família, visto que o diagnostico é essencial para a saúde da autora, o que 

foi negado pelas reclamadas. Assim teve que pagar o valor de R$ para ter 

seus exames realizados. A 1ª Reclamada Unimed alega que a negativa 

não se deu por ela, e sim pela 2ª Reclamada Laborclin. Impugna a figura da 

culpa afirmando que não cometeu ato ilícito e que não estão presentes os 

requisitos necessários ao dever de indenizar. Por sua vez, a 2ª 

Reclamada Laborclin comprovou atrás de farta documentação que a 1ª 

Reclamada (Unimed) jamais autorizou que a 2ª Requerida efetuasse os 

exames contidos na solicitação nº 5774239 (id. 11530277, 11530294 e 

11530304). Embora a Reclamada Unimed alega que autorizou o exame, 

pelo que se apurou nos autos, o exame não foi autorizado, consoante 

e-mail por ela enviado à 2ª Reclamada confirmando negativa dos exames 

(id 11530304). Efetivamente, pela prova produzida pela 2ª Reclamada, 

verifica-se com toda evidencia que a 1ª Reclamada negou autorização de 

realização de exame contidos na solicitação nº 5774239 à reclamante, 

mesmo ciente que se tratava de exame para diagnosticar alto risco a 

saúde. Ora, não faz o menor sentido o contrato garantir a cobertura de 

tratamentos necessários para o restabelecimento da saúde dos 

beneficiários e, ao mesmo tempo, negar autorização de procedimento 

prescrito por profissional habilitado, que certamente analisou o caso da 

paciente e decidiu pelo procedimento mais adequado ao seu pronto 

restabelecimento. Deve-se entender que o procedimento prescrito é 

imprescindível para a recuperação da saúde da reclamante e tem por 

escopo evitar o agravamento da doença. De acordo com a orientação 

jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças 

que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de 

cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento 

domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado. 

Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO 

CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - NEGATIVA DE COBERTURA 

- DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, 

MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA 

OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. 1. Ainda que admitida a possibilidade 

de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos 

do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e 

fácil compreensão, nos termos do § 4º do artigo 54 do Código de Defesa 

do Consumidor), revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos 

meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento 

clínico, indicado pelo médico que acompanha o paciente, voltado à cura de 

doença efetivamente coberta. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo 

interno desprovido. (AgInt no AREsp 919.368/SP, Rel. Ministro MARCO 

BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 07/11/2016) 

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA 

DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. DOENÇA PREVISTA NO 

CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO 

ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA MÍNIMA. 

INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. SÚMULA N. 83 

DO STJ. DANO MORAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE 

POR SI SÓ PARA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 

N. 283 DO STF. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 182/STJ. 1. Não é 

cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como 

necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo 

contrato de plano de saúde. 2. O fato de eventual tratamento médico não 

constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua 

prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol 

exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja 

doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação 

menos favorável ao consumidor. 3. É inviável agravo regimental que deixa 

de impugnar fundamento da decisão recorrida por si só suficiente para 

mantê-la. Incidência da Súmula n. 283 do STF. 4. "É inviável o agravo do 

art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da 

decisão agravada" (Súmula n. 182 do STJ). 5. Agravo regimental 

parcialmente conhecido e desprovido. (AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

16/02/2016, DJe 26/02/2016) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E 

RECUSA DA COBERTURA PELO PLANO CONTRATADO. SÚMULA N. 
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83/STJ. DANOS MORAIS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. 

1. É abusiva, mesmo nos contratos celebrados antes da Lei n.9.656/1998, 

a cláusula contratual que exclui da cobertura tratamento necessário ao 

restabelecimento da saúde do segurado. 2. Não se conhece do dissídio 

jurisprudencial quanto à existência de dano moral, pois, mesmo que sejam 

semelhantes nas características externas e objetivas, os acórdãos, no 

aspecto subjetivo, são distintos. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg 

no AREsp 677.096/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 21/09/2015). Depois, a 

responsabilidade que incide ao prestador de serviços é, por força do 

artigo 14 da Lei 8.078/90, objetiva e configura-se independentemente da 

caracterização da culpa, sendo suficiente o ato ilícito, o nexo de 

causalidade e o dano, que neste caso, por sua nuance moral, é 

presumido. Art. 14 do CDC: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Além disto, os danos ordem moral caracterizam-se in 

re ipsa, de maneira que, por evidente, não há que se exigir da reclamante 

prova “manifesta” dos gravames de contrariedades e aborrecimentos, 

cuja reparação postula. STJ. Agravo regimental no recurso especial. 

Demanda postulando danos materiais e morais em razão da negativa de 

cobertura financeira pela operadora de plano de saúde. Decisão 

monocrática dando provimento ao reclamo, reconhecido o dano moral e 

arbitrada a indenização correspondente. Insurgência da operadora do 

plano de saúde. «1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa 

indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a 

cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou 

contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por 

agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do 

beneficiário. Caracterização de dano moral in re ipsa. Precedentes. 2. 

Agravo regimental desprovido.» ( STJ - (4ª T.) - AgRg no Rec. Esp. 

1.437.102/2014 - SP - Rel.: Min. Marco Buzzi - J. em 06/05/2014 - DJ 

19/05/2014 - Doc. LEGJUR 143.4954.4005.5600) STJ. Agravo regimental 

no agravo (CPC, art. 544). Demanda postulando o cumprimento da 

obrigação da operadora de plano de saúde em custear cirurgia para 

retirada de rim c/c pedido de indenização por dano moral. Decisão 

monocrática negando provimento ao reclamo, mantida a inadmissão do 

recurso especial. Insurgência da operadora de plano de saúde. «1. A 

jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa indevida/injustificada, 

pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de 

tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja 

reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição 

psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Caracterização de 

dano moral in re ipsa. Precedentes. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. 

Alegada negativa de prestação jurisdicional (violação dos artigos 165 e 

458 do CPC) pela decisão monocrática objeto do regimental. Constatada a 

consonância entre o acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte 

(Súmula 83/STJ), revela-se desnecessário rebater toda a argumentação 

expendida pelo recorrente com o intuito de reformar a orientação firmada. 

3. Agravo regimental desprovido.» (STJ - (4ª T.) - AgRg no Ag. em Rec. 

Esp. 441.406/2014 - MG - Rel.: Min. Marco Buzzi - J. em 20/03/2014 - DJ 

31/03/2014 - Doc. LEGJUR 142.7973.3004.1000) STJ. Civil e processual 

civil. Agravo regimental no recurso especial. Plano de saúde. Reexame de 

provas. Desnecessidade. Custos de procedimento cirúrgico. Fornecimento 

de prótese. Recusa injustificada. Dano moral in re ipsa. Configuração. 

Dano moral. Incidência da Súmula 83/STJ. «1. É inaplicável, à hipótese, o 

óbice da Súmula 7/STJ, tendo em vista a desnecessidade do reexame de 

provas, cingindo-se a solução da controvérsia à qualificação jurídica dos 

fatos delineados pelo acórdão recorrido. 2. As instâncias ordinárias, 

cotejando o acervo probatório, concluíram que houve recusa injustificada 

de cobertura de despesas relativas a procedimento cirúrgico de 

emergência para implantação de prótese na coluna vertebral da 

beneficiária, denominada Stryker. 3. A orientação desta Corte Superior é 

no sentido de que a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano 

de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que 

esteja legal ou contratualmente obrigada, gera direito de ressarcimento a 

título de dano moral, em razão de tal medida agravar a situação tanto física 

quanto psicologicamente do beneficiário. Caracterização de dano moral in 

re ipsa. 4. Na espécie, não há que se falar no afastamento da presunção 

de dano moral, porque o Tribunal de origem, soberano na análise de 

matéria fático-probatória, destacou que não houve dúvida razoável na 

interpretação de cláusula contratual, mas sim declaração de sua nulidade 

por restringir direitos e obrigações inerentes ao próprio contrato, nos 

termos do Código de Defesa do Consumidor. 5. A operadora do plano de 

saúde não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão 

adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para dar 

provimento ao recurso especial a fim de reconhecer o cabimento da 

indenização por dano moral. Incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo 

regimental não provido.» (STJ - (3ª T.) - AgRg no Rec. Esp. 1408548 - PR - 

Rel.: Min. Moura Ribeiro - J. em 19/05/2015 - DJ 26/05/2015 - Doc. LEGJUR 

154.9890.4002.3500) Há, sem dúvida alguma, além do indevido desconto, 

que obriga à devolução, em dobro de montante indevidamente descontado 

(art, 42 do CDC) omissão culposa, que autoriza e dá suporte à obrigação 

de indenizar os danos morais, até porque a jurisprudência evolui no 

sentido de se dispensar a prova do dano moral, bastando que se 

evidencie o fato gerador da lesão e o nexo de causalidade, por força do 

artigo 14 da Lei 8.078/90, que estabelece que a responsabilidade do 

fornecedor de serviços é objetiva e configura-se independentemente da 

caracterização da culpa. “ STJ - Superior Tribunal de Justiça Tipo do 

Documento: ACÓRDÃO Número do Registro: 200501388111 Sigla da 

Classe: AGA Classe do Processo: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

DE INSTRUMENTO Número do Processo: 701915 UF do Processo: SP Data 

de Decisão: 25/10/2005 Código do Órgão Julgador: T4 Nome do Órgão 

Julgador: QUARTA TURMA Indexação: VEJA A EMENTA E DEMAIS 

INFORMAÇÕES. Ementa: PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL - DESNECESSIDADE - 

DESPROVIMENTO. 1 - Conforme entendimento firmado nesta Corte, "não 

há falar em prova de dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a 

dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam", para gerar o dever 

de indenizar. Precedentes (REsp nºs 261.028/RJ, 294.561/RJ, 661.960/PB 

e 702.872/MS). 2 - Agravo Regimental desprovido. Nome do Ministro 

Relator: JORGE SCARTEZZINI Fonte: DJ Data: 21/11/2005 PG:00254”. (Com 

negrito meu). (Fonte: Prolink – Informa Jurídico – Versão 41). A obrigação 

de indenizar por parte da 1ª Reclamada Unimed, como já dito acima, deve 

ser reconhecida, embora não nos moldes postulados inicialmente, diante 

do risco de se concretizar, em favor do reclamante ilícito enriquecimento. 

Com relação aos danos materiais sofridos, restaram devidamente 

comprovados pela reclamante. Por tudo isto, patente à obrigação de 

restituição, em dobro do valor indevidamente pago pela reclamante e 

presentes os pressupostos que autorizam a judicial imposição do dever de 

indenizar à 1ª Reclamada Unimed. Posto isto, pelos fundamentos acima, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE esta reclamação para Condenar, a 1ª 

Reclamada Unimed a pagar a reclamante o valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), a título de danos morais, importância que considero ponderada e 

razoável - diante da extensão do dano verificado e da intensidade da 

culpa do reclamado -, capaz de traduzir justa reparação, sem configurar 

enriquecimento ilícito, valor este que será monetariamente corrigido pelo 

INPC-IBGE, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da 

sentença, bem como condenar a 1ª Reclamada Unimed a restituir, na 

forma dobrada, perfazendo o valor de R$ 1.680,00 (mil seiscentos e 

oitenta reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir 

da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). e juros de 1% ao mês a da 

citação (art. 405 do CC). Com Relação a 2ª Reclamada, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte Requerente e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo.
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Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1011257-84.2017.8.11.0015 REQUERENTE: CAMILA SILVA MENDES 

REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, 

LABORCLIN ANALISES CLINICAS LTDA Visto. Dispensado o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA. 

Havendo pluralidade de réus que integram cadeia de relação de consumo, 

todos respondem solidariamente aos danos causados ao consumidor, 

razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, por 

força dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC. Rejeito a 

preliminar suscitada pela reclamada Unimed. Sem mais preliminares passo 

ao Mérito. A simples análise das alegações das partes, em confronto com 

os documentos apresentados, leva-me à conclusão de que deve a 

reclamação ser julgada parcialmente procedente. A reclamante é usuária 

do plano de saúde administrado pela reclamada. Afirma a reclamante que 

recebeu indicação do médico hematologista, Dr Paulo César Gross (CRM 

6269), de modo a realizar exames, para avaliar o risco de trombose, ante 

a evidência de risco, ante a existência de casos preexistentes em sua 

família, visto que o diagnostico é essencial para a saúde da autora, o que 

foi negado pelas reclamadas. Assim teve que pagar o valor de R$ para ter 

seus exames realizados. A 1ª Reclamada Unimed alega que a negativa 

não se deu por ela, e sim pela 2ª Reclamada Laborclin. Impugna a figura da 

culpa afirmando que não cometeu ato ilícito e que não estão presentes os 

requisitos necessários ao dever de indenizar. Por sua vez, a 2ª 

Reclamada Laborclin comprovou atrás de farta documentação que a 1ª 

Reclamada (Unimed) jamais autorizou que a 2ª Requerida efetuasse os 

exames contidos na solicitação nº 5774239 (id. 11530277, 11530294 e 

11530304). Embora a Reclamada Unimed alega que autorizou o exame, 

pelo que se apurou nos autos, o exame não foi autorizado, consoante 

e-mail por ela enviado à 2ª Reclamada confirmando negativa dos exames 

(id 11530304). Efetivamente, pela prova produzida pela 2ª Reclamada, 

verifica-se com toda evidencia que a 1ª Reclamada negou autorização de 

realização de exame contidos na solicitação nº 5774239 à reclamante, 

mesmo ciente que se tratava de exame para diagnosticar alto risco a 

saúde. Ora, não faz o menor sentido o contrato garantir a cobertura de 

tratamentos necessários para o restabelecimento da saúde dos 

beneficiários e, ao mesmo tempo, negar autorização de procedimento 

prescrito por profissional habilitado, que certamente analisou o caso da 

paciente e decidiu pelo procedimento mais adequado ao seu pronto 

restabelecimento. Deve-se entender que o procedimento prescrito é 

imprescindível para a recuperação da saúde da reclamante e tem por 

escopo evitar o agravamento da doença. De acordo com a orientação 

jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças 

que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de 

cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento 

domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado. 

Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO 

CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - NEGATIVA DE COBERTURA 

- DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, 

MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA 

OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. 1. Ainda que admitida a possibilidade 

de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos 

do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e 

fácil compreensão, nos termos do § 4º do artigo 54 do Código de Defesa 

do Consumidor), revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos 

meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento 

clínico, indicado pelo médico que acompanha o paciente, voltado à cura de 

doença efetivamente coberta. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo 

interno desprovido. (AgInt no AREsp 919.368/SP, Rel. Ministro MARCO 

BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 07/11/2016) 

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA 

DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. DOENÇA PREVISTA NO 

CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO 

ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA MÍNIMA. 

INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. SÚMULA N. 83 

DO STJ. DANO MORAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE 

POR SI SÓ PARA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 

N. 283 DO STF. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 182/STJ. 1. Não é 

cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como 

necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo 

contrato de plano de saúde. 2. O fato de eventual tratamento médico não 

constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua 

prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol 

exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja 

doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação 

menos favorável ao consumidor. 3. É inviável agravo regimental que deixa 

de impugnar fundamento da decisão recorrida por si só suficiente para 

mantê-la. Incidência da Súmula n. 283 do STF. 4. "É inviável o agravo do 

art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da 

decisão agravada" (Súmula n. 182 do STJ). 5. Agravo regimental 

parcialmente conhecido e desprovido. (AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

16/02/2016, DJe 26/02/2016) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E 

RECUSA DA COBERTURA PELO PLANO CONTRATADO. SÚMULA N. 

83/STJ. DANOS MORAIS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. 

1. É abusiva, mesmo nos contratos celebrados antes da Lei n.9.656/1998, 

a cláusula contratual que exclui da cobertura tratamento necessário ao 

restabelecimento da saúde do segurado. 2. Não se conhece do dissídio 

jurisprudencial quanto à existência de dano moral, pois, mesmo que sejam 

semelhantes nas características externas e objetivas, os acórdãos, no 

aspecto subjetivo, são distintos. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg 

no AREsp 677.096/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 21/09/2015). Depois, a 

responsabilidade que incide ao prestador de serviços é, por força do 

artigo 14 da Lei 8.078/90, objetiva e configura-se independentemente da 

caracterização da culpa, sendo suficiente o ato ilícito, o nexo de 

causalidade e o dano, que neste caso, por sua nuance moral, é 

presumido. Art. 14 do CDC: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Além disto, os danos ordem moral caracterizam-se in 

re ipsa, de maneira que, por evidente, não há que se exigir da reclamante 

prova “manifesta” dos gravames de contrariedades e aborrecimentos, 

cuja reparação postula. STJ. Agravo regimental no recurso especial. 

Demanda postulando danos materiais e morais em razão da negativa de 

cobertura financeira pela operadora de plano de saúde. Decisão 

monocrática dando provimento ao reclamo, reconhecido o dano moral e 

arbitrada a indenização correspondente. Insurgência da operadora do 

plano de saúde. «1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa 

indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a 

cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou 

contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por 

agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do 

beneficiário. Caracterização de dano moral in re ipsa. Precedentes. 2. 

Agravo regimental desprovido.» ( STJ - (4ª T.) - AgRg no Rec. Esp. 

1.437.102/2014 - SP - Rel.: Min. Marco Buzzi - J. em 06/05/2014 - DJ 

19/05/2014 - Doc. LEGJUR 143.4954.4005.5600) STJ. Agravo regimental 

no agravo (CPC, art. 544). Demanda postulando o cumprimento da 

obrigação da operadora de plano de saúde em custear cirurgia para 

retirada de rim c/c pedido de indenização por dano moral. Decisão 

monocrática negando provimento ao reclamo, mantida a inadmissão do 

recurso especial. Insurgência da operadora de plano de saúde. «1. A 

jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa indevida/injustificada, 

pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de 

tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja 

reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição 

psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Caracterização de 

dano moral in re ipsa. Precedentes. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. 

Alegada negativa de prestação jurisdicional (violação dos artigos 165 e 

458 do CPC) pela decisão monocrática objeto do regimental. Constatada a 

consonância entre o acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte 

(Súmula 83/STJ), revela-se desnecessário rebater toda a argumentação 

expendida pelo recorrente com o intuito de reformar a orientação firmada. 

3. Agravo regimental desprovido.» (STJ - (4ª T.) - AgRg no Ag. em Rec. 

Esp. 441.406/2014 - MG - Rel.: Min. Marco Buzzi - J. em 20/03/2014 - DJ 

31/03/2014 - Doc. LEGJUR 142.7973.3004.1000) STJ. Civil e processual 

civil. Agravo regimental no recurso especial. Plano de saúde. Reexame de 

provas. Desnecessidade. Custos de procedimento cirúrgico. Fornecimento 

de prótese. Recusa injustificada. Dano moral in re ipsa. Configuração. 

Dano moral. Incidência da Súmula 83/STJ. «1. É inaplicável, à hipótese, o 

óbice da Súmula 7/STJ, tendo em vista a desnecessidade do reexame de 
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provas, cingindo-se a solução da controvérsia à qualificação jurídica dos 

fatos delineados pelo acórdão recorrido. 2. As instâncias ordinárias, 

cotejando o acervo probatório, concluíram que houve recusa injustificada 

de cobertura de despesas relativas a procedimento cirúrgico de 

emergência para implantação de prótese na coluna vertebral da 

beneficiária, denominada Stryker. 3. A orientação desta Corte Superior é 

no sentido de que a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano 

de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que 

esteja legal ou contratualmente obrigada, gera direito de ressarcimento a 

título de dano moral, em razão de tal medida agravar a situação tanto física 

quanto psicologicamente do beneficiário. Caracterização de dano moral in 

re ipsa. 4. Na espécie, não há que se falar no afastamento da presunção 

de dano moral, porque o Tribunal de origem, soberano na análise de 

matéria fático-probatória, destacou que não houve dúvida razoável na 

interpretação de cláusula contratual, mas sim declaração de sua nulidade 

por restringir direitos e obrigações inerentes ao próprio contrato, nos 

termos do Código de Defesa do Consumidor. 5. A operadora do plano de 

saúde não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão 

adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para dar 

provimento ao recurso especial a fim de reconhecer o cabimento da 

indenização por dano moral. Incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo 

regimental não provido.» (STJ - (3ª T.) - AgRg no Rec. Esp. 1408548 - PR - 

Rel.: Min. Moura Ribeiro - J. em 19/05/2015 - DJ 26/05/2015 - Doc. LEGJUR 

154.9890.4002.3500) Há, sem dúvida alguma, além do indevido desconto, 

que obriga à devolução, em dobro de montante indevidamente descontado 

(art, 42 do CDC) omissão culposa, que autoriza e dá suporte à obrigação 

de indenizar os danos morais, até porque a jurisprudência evolui no 

sentido de se dispensar a prova do dano moral, bastando que se 

evidencie o fato gerador da lesão e o nexo de causalidade, por força do 

artigo 14 da Lei 8.078/90, que estabelece que a responsabilidade do 

fornecedor de serviços é objetiva e configura-se independentemente da 

caracterização da culpa. “ STJ - Superior Tribunal de Justiça Tipo do 

Documento: ACÓRDÃO Número do Registro: 200501388111 Sigla da 

Classe: AGA Classe do Processo: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

DE INSTRUMENTO Número do Processo: 701915 UF do Processo: SP Data 

de Decisão: 25/10/2005 Código do Órgão Julgador: T4 Nome do Órgão 

Julgador: QUARTA TURMA Indexação: VEJA A EMENTA E DEMAIS 

INFORMAÇÕES. Ementa: PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL - DESNECESSIDADE - 

DESPROVIMENTO. 1 - Conforme entendimento firmado nesta Corte, "não 

há falar em prova de dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a 

dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam", para gerar o dever 

de indenizar. Precedentes (REsp nºs 261.028/RJ, 294.561/RJ, 661.960/PB 

e 702.872/MS). 2 - Agravo Regimental desprovido. Nome do Ministro 

Relator: JORGE SCARTEZZINI Fonte: DJ Data: 21/11/2005 PG:00254”. (Com 

negrito meu). (Fonte: Prolink – Informa Jurídico – Versão 41). A obrigação 

de indenizar por parte da 1ª Reclamada Unimed, como já dito acima, deve 

ser reconhecida, embora não nos moldes postulados inicialmente, diante 

do risco de se concretizar, em favor do reclamante ilícito enriquecimento. 

Com relação aos danos materiais sofridos, restaram devidamente 

comprovados pela reclamante. Por tudo isto, patente à obrigação de 

restituição, em dobro do valor indevidamente pago pela reclamante e 

presentes os pressupostos que autorizam a judicial imposição do dever de 

indenizar à 1ª Reclamada Unimed. Posto isto, pelos fundamentos acima, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE esta reclamação para Condenar, a 1ª 

Reclamada Unimed a pagar a reclamante o valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), a título de danos morais, importância que considero ponderada e 

razoável - diante da extensão do dano verificado e da intensidade da 

culpa do reclamado -, capaz de traduzir justa reparação, sem configurar 

enriquecimento ilícito, valor este que será monetariamente corrigido pelo 

INPC-IBGE, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da 

sentença, bem como condenar a 1ª Reclamada Unimed a restituir, na 

forma dobrada, perfazendo o valor de R$ 1.680,00 (mil seiscentos e 

oitenta reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir 

da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). e juros de 1% ao mês a da 

citação (art. 405 do CC). Com Relação a 2ª Reclamada, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte Requerente e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011257-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT0010097A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

LABORCLIN ANALISES CLINICAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA OAB - MT0019462A (ADVOGADO)

TIAGO GALLAS OAB - MT0016888A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1011257-84.2017.8.11.0015 REQUERENTE: CAMILA SILVA MENDES 

REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, 

LABORCLIN ANALISES CLINICAS LTDA Visto. Dispensado o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA. 

Havendo pluralidade de réus que integram cadeia de relação de consumo, 

todos respondem solidariamente aos danos causados ao consumidor, 

razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, por 

força dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC. Rejeito a 

preliminar suscitada pela reclamada Unimed. Sem mais preliminares passo 

ao Mérito. A simples análise das alegações das partes, em confronto com 

os documentos apresentados, leva-me à conclusão de que deve a 

reclamação ser julgada parcialmente procedente. A reclamante é usuária 

do plano de saúde administrado pela reclamada. Afirma a reclamante que 

recebeu indicação do médico hematologista, Dr Paulo César Gross (CRM 

6269), de modo a realizar exames, para avaliar o risco de trombose, ante 

a evidência de risco, ante a existência de casos preexistentes em sua 

família, visto que o diagnostico é essencial para a saúde da autora, o que 

foi negado pelas reclamadas. Assim teve que pagar o valor de R$ para ter 

seus exames realizados. A 1ª Reclamada Unimed alega que a negativa 

não se deu por ela, e sim pela 2ª Reclamada Laborclin. Impugna a figura da 

culpa afirmando que não cometeu ato ilícito e que não estão presentes os 

requisitos necessários ao dever de indenizar. Por sua vez, a 2ª 

Reclamada Laborclin comprovou atrás de farta documentação que a 1ª 

Reclamada (Unimed) jamais autorizou que a 2ª Requerida efetuasse os 

exames contidos na solicitação nº 5774239 (id. 11530277, 11530294 e 

11530304). Embora a Reclamada Unimed alega que autorizou o exame, 

pelo que se apurou nos autos, o exame não foi autorizado, consoante 

e-mail por ela enviado à 2ª Reclamada confirmando negativa dos exames 

(id 11530304). Efetivamente, pela prova produzida pela 2ª Reclamada, 

verifica-se com toda evidencia que a 1ª Reclamada negou autorização de 

realização de exame contidos na solicitação nº 5774239 à reclamante, 

mesmo ciente que se tratava de exame para diagnosticar alto risco a 

saúde. Ora, não faz o menor sentido o contrato garantir a cobertura de 

tratamentos necessários para o restabelecimento da saúde dos 

beneficiários e, ao mesmo tempo, negar autorização de procedimento 

prescrito por profissional habilitado, que certamente analisou o caso da 

paciente e decidiu pelo procedimento mais adequado ao seu pronto 

restabelecimento. Deve-se entender que o procedimento prescrito é 

imprescindível para a recuperação da saúde da reclamante e tem por 

escopo evitar o agravamento da doença. De acordo com a orientação 

jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças 

que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de 

cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento 

domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado. 

Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO 

CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - NEGATIVA DE COBERTURA 

- DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, 

MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA 

OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. 1. Ainda que admitida a possibilidade 

de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos 

do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e 

fácil compreensão, nos termos do § 4º do artigo 54 do Código de Defesa 

do Consumidor), revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos 

meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento 

clínico, indicado pelo médico que acompanha o paciente, voltado à cura de 
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doença efetivamente coberta. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo 

interno desprovido. (AgInt no AREsp 919.368/SP, Rel. Ministro MARCO 

BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 07/11/2016) 

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA 

DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. DOENÇA PREVISTA NO 

CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO 

ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA MÍNIMA. 

INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. SÚMULA N. 83 

DO STJ. DANO MORAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE 

POR SI SÓ PARA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 

N. 283 DO STF. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 182/STJ. 1. Não é 

cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como 

necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo 

contrato de plano de saúde. 2. O fato de eventual tratamento médico não 

constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua 

prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol 

exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja 

doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação 

menos favorável ao consumidor. 3. É inviável agravo regimental que deixa 

de impugnar fundamento da decisão recorrida por si só suficiente para 

mantê-la. Incidência da Súmula n. 283 do STF. 4. "É inviável o agravo do 

art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da 

decisão agravada" (Súmula n. 182 do STJ). 5. Agravo regimental 

parcialmente conhecido e desprovido. (AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

16/02/2016, DJe 26/02/2016) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E 

RECUSA DA COBERTURA PELO PLANO CONTRATADO. SÚMULA N. 

83/STJ. DANOS MORAIS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. 

1. É abusiva, mesmo nos contratos celebrados antes da Lei n.9.656/1998, 

a cláusula contratual que exclui da cobertura tratamento necessário ao 

restabelecimento da saúde do segurado. 2. Não se conhece do dissídio 

jurisprudencial quanto à existência de dano moral, pois, mesmo que sejam 

semelhantes nas características externas e objetivas, os acórdãos, no 

aspecto subjetivo, são distintos. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg 

no AREsp 677.096/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 21/09/2015). Depois, a 

responsabilidade que incide ao prestador de serviços é, por força do 

artigo 14 da Lei 8.078/90, objetiva e configura-se independentemente da 

caracterização da culpa, sendo suficiente o ato ilícito, o nexo de 

causalidade e o dano, que neste caso, por sua nuance moral, é 

presumido. Art. 14 do CDC: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Além disto, os danos ordem moral caracterizam-se in 

re ipsa, de maneira que, por evidente, não há que se exigir da reclamante 

prova “manifesta” dos gravames de contrariedades e aborrecimentos, 

cuja reparação postula. STJ. Agravo regimental no recurso especial. 

Demanda postulando danos materiais e morais em razão da negativa de 

cobertura financeira pela operadora de plano de saúde. Decisão 

monocrática dando provimento ao reclamo, reconhecido o dano moral e 

arbitrada a indenização correspondente. Insurgência da operadora do 

plano de saúde. «1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa 

indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a 

cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou 

contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por 

agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do 

beneficiário. Caracterização de dano moral in re ipsa. Precedentes. 2. 

Agravo regimental desprovido.» ( STJ - (4ª T.) - AgRg no Rec. Esp. 

1.437.102/2014 - SP - Rel.: Min. Marco Buzzi - J. em 06/05/2014 - DJ 

19/05/2014 - Doc. LEGJUR 143.4954.4005.5600) STJ. Agravo regimental 

no agravo (CPC, art. 544). Demanda postulando o cumprimento da 

obrigação da operadora de plano de saúde em custear cirurgia para 

retirada de rim c/c pedido de indenização por dano moral. Decisão 

monocrática negando provimento ao reclamo, mantida a inadmissão do 

recurso especial. Insurgência da operadora de plano de saúde. «1. A 

jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa indevida/injustificada, 

pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de 

tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja 

reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição 

psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Caracterização de 

dano moral in re ipsa. Precedentes. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. 

Alegada negativa de prestação jurisdicional (violação dos artigos 165 e 

458 do CPC) pela decisão monocrática objeto do regimental. Constatada a 

consonância entre o acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte 

(Súmula 83/STJ), revela-se desnecessário rebater toda a argumentação 

expendida pelo recorrente com o intuito de reformar a orientação firmada. 

3. Agravo regimental desprovido.» (STJ - (4ª T.) - AgRg no Ag. em Rec. 

Esp. 441.406/2014 - MG - Rel.: Min. Marco Buzzi - J. em 20/03/2014 - DJ 

31/03/2014 - Doc. LEGJUR 142.7973.3004.1000) STJ. Civil e processual 

civil. Agravo regimental no recurso especial. Plano de saúde. Reexame de 

provas. Desnecessidade. Custos de procedimento cirúrgico. Fornecimento 

de prótese. Recusa injustificada. Dano moral in re ipsa. Configuração. 

Dano moral. Incidência da Súmula 83/STJ. «1. É inaplicável, à hipótese, o 

óbice da Súmula 7/STJ, tendo em vista a desnecessidade do reexame de 

provas, cingindo-se a solução da controvérsia à qualificação jurídica dos 

fatos delineados pelo acórdão recorrido. 2. As instâncias ordinárias, 

cotejando o acervo probatório, concluíram que houve recusa injustificada 

de cobertura de despesas relativas a procedimento cirúrgico de 

emergência para implantação de prótese na coluna vertebral da 

beneficiária, denominada Stryker. 3. A orientação desta Corte Superior é 

no sentido de que a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano 

de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que 

esteja legal ou contratualmente obrigada, gera direito de ressarcimento a 

título de dano moral, em razão de tal medida agravar a situação tanto física 

quanto psicologicamente do beneficiário. Caracterização de dano moral in 

re ipsa. 4. Na espécie, não há que se falar no afastamento da presunção 

de dano moral, porque o Tribunal de origem, soberano na análise de 

matéria fático-probatória, destacou que não houve dúvida razoável na 

interpretação de cláusula contratual, mas sim declaração de sua nulidade 

por restringir direitos e obrigações inerentes ao próprio contrato, nos 

termos do Código de Defesa do Consumidor. 5. A operadora do plano de 

saúde não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão 

adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para dar 

provimento ao recurso especial a fim de reconhecer o cabimento da 

indenização por dano moral. Incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo 

regimental não provido.» (STJ - (3ª T.) - AgRg no Rec. Esp. 1408548 - PR - 

Rel.: Min. Moura Ribeiro - J. em 19/05/2015 - DJ 26/05/2015 - Doc. LEGJUR 

154.9890.4002.3500) Há, sem dúvida alguma, além do indevido desconto, 

que obriga à devolução, em dobro de montante indevidamente descontado 

(art, 42 do CDC) omissão culposa, que autoriza e dá suporte à obrigação 

de indenizar os danos morais, até porque a jurisprudência evolui no 

sentido de se dispensar a prova do dano moral, bastando que se 

evidencie o fato gerador da lesão e o nexo de causalidade, por força do 

artigo 14 da Lei 8.078/90, que estabelece que a responsabilidade do 

fornecedor de serviços é objetiva e configura-se independentemente da 

caracterização da culpa. “ STJ - Superior Tribunal de Justiça Tipo do 

Documento: ACÓRDÃO Número do Registro: 200501388111 Sigla da 

Classe: AGA Classe do Processo: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

DE INSTRUMENTO Número do Processo: 701915 UF do Processo: SP Data 

de Decisão: 25/10/2005 Código do Órgão Julgador: T4 Nome do Órgão 

Julgador: QUARTA TURMA Indexação: VEJA A EMENTA E DEMAIS 

INFORMAÇÕES. Ementa: PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL - DESNECESSIDADE - 

DESPROVIMENTO. 1 - Conforme entendimento firmado nesta Corte, "não 

há falar em prova de dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a 

dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam", para gerar o dever 

de indenizar. Precedentes (REsp nºs 261.028/RJ, 294.561/RJ, 661.960/PB 

e 702.872/MS). 2 - Agravo Regimental desprovido. Nome do Ministro 

Relator: JORGE SCARTEZZINI Fonte: DJ Data: 21/11/2005 PG:00254”. (Com 

negrito meu). (Fonte: Prolink – Informa Jurídico – Versão 41). A obrigação 

de indenizar por parte da 1ª Reclamada Unimed, como já dito acima, deve 

ser reconhecida, embora não nos moldes postulados inicialmente, diante 

do risco de se concretizar, em favor do reclamante ilícito enriquecimento. 

Com relação aos danos materiais sofridos, restaram devidamente 

comprovados pela reclamante. Por tudo isto, patente à obrigação de 

restituição, em dobro do valor indevidamente pago pela reclamante e 

presentes os pressupostos que autorizam a judicial imposição do dever de 

indenizar à 1ª Reclamada Unimed. Posto isto, pelos fundamentos acima, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE esta reclamação para Condenar, a 1ª 

Reclamada Unimed a pagar a reclamante o valor de R$ 10.000,00 (dez mil 
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reais), a título de danos morais, importância que considero ponderada e 

razoável - diante da extensão do dano verificado e da intensidade da 

culpa do reclamado -, capaz de traduzir justa reparação, sem configurar 

enriquecimento ilícito, valor este que será monetariamente corrigido pelo 

INPC-IBGE, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da 

sentença, bem como condenar a 1ª Reclamada Unimed a restituir, na 

forma dobrada, perfazendo o valor de R$ 1.680,00 (mil seiscentos e 

oitenta reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir 

da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). e juros de 1% ao mês a da 

citação (art. 405 do CC). Com Relação a 2ª Reclamada, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte Requerente e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011290-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO KOPP RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, consoante disposição do artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Apenas para melhor situar a questão, 

cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS POR INSCRIÇÃO 

INDEVIDA E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, alegando a parte Autora, 

em apertada síntese, que fora surpreendida com cobranças indevidas de 

débitos e, ainda, com a informação de que seu nome estaria negativado 

pelos supostos débitos. A parte reclamada apresentou contestação, 

aduzindo que os valores são devidos e que não restam configurados 

danos morais. Por não haver argüição de preliminares, nem visualizar 

questões de nulidades pendentes de julgamento, passo a análise do mérito 

da lide. No presente caso, era incumbência da requerida comprovar suas 

alegações, consoante dispõe o artigo 373, inciso II do Código de Processo 

Civil, no entanto, apenas aduz em sua defesa que os débitos são 

legítimos, deixando de apresentar contrato de prestação de serviço ou 

qualquer documento que comprove a utilização dos serviços pela parte 

Autora. Deste modo, encontra ressonância nos autos a tese da Autora de 

apenas informou-se sobre a existência de disponibilidade do serviço em 

sua localidade, não concretizando a contratação. Logo, tenho como 

imperioso reconhecer INDEVIDO o DÉBITO que deu azo a inclusão do 

nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito. Elucidado 

este importante ponto controvertido, faz-se possível a análise com maior 

segurança dos pleiteados danos morais. Anoto que o pedido de danos 

morais baseia-se no fato da requerida ter imputado unilateralmente, e de 

forma automática débito à parte requerente, promovendo, em razão do 

inadimplemento da referida dívida, a inclusão do nome do mesmo nos 

cadastros de proteção ao crédito, gerando assim todos os danos 

inerentes ao impedimento creditício. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe que em casos como este em apreço, a 

responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, dispensando, 

portanto, qualquer tipo de comprovação acerca do dolo ou da culpa. “Art. 

14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Conforme 

ensina o professor Carlos Roberto Gonçalves, o “artigo supracitado 

evidencia que quatro são os elementos essenciais da responsabilidade 

civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade, e 

o dano experimentado pela vítima” (Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de 

acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo 

nosso). Em relação a culpa ou dolo é dispensável, como alhures narrado. 

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. Destarte, considerando 

todas as circunstâncias que envolveram os fatos, considerando ainda que 

a reclamada cumpriu com a medida liminar deferida nos autos, tenho que a 

condenação abaixo fixada se não consegue reverter à situação da 

requerente ao “status quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma 

compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, para DECLARAR como INEXISTENTE o débito 

que deu azo à negativação efetivada em nome da parte Autora, e ainda, 

para CONDENAR a requerida a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção 

monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da 

presente data (Súmula 362, do STJ). Sem custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o 

que deverá ser certificado, ao requerente para manifestar interesse na 

execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) 

meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011290-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO KOPP RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, consoante disposição do artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Apenas para melhor situar a questão, 

cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS POR INSCRIÇÃO 

INDEVIDA E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, alegando a parte Autora, 

em apertada síntese, que fora surpreendida com cobranças indevidas de 

débitos e, ainda, com a informação de que seu nome estaria negativado 

pelos supostos débitos. A parte reclamada apresentou contestação, 

aduzindo que os valores são devidos e que não restam configurados 

danos morais. Por não haver argüição de preliminares, nem visualizar 

questões de nulidades pendentes de julgamento, passo a análise do mérito 

da lide. No presente caso, era incumbência da requerida comprovar suas 

alegações, consoante dispõe o artigo 373, inciso II do Código de Processo 

Civil, no entanto, apenas aduz em sua defesa que os débitos são 

legítimos, deixando de apresentar contrato de prestação de serviço ou 

qualquer documento que comprove a utilização dos serviços pela parte 

Autora. Deste modo, encontra ressonância nos autos a tese da Autora de 

apenas informou-se sobre a existência de disponibilidade do serviço em 

sua localidade, não concretizando a contratação. Logo, tenho como 

imperioso reconhecer INDEVIDO o DÉBITO que deu azo a inclusão do 

nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito. Elucidado 

este importante ponto controvertido, faz-se possível a análise com maior 

segurança dos pleiteados danos morais. Anoto que o pedido de danos 

morais baseia-se no fato da requerida ter imputado unilateralmente, e de 

forma automática débito à parte requerente, promovendo, em razão do 

inadimplemento da referida dívida, a inclusão do nome do mesmo nos 

cadastros de proteção ao crédito, gerando assim todos os danos 

inerentes ao impedimento creditício. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe que em casos como este em apreço, a 

responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, dispensando, 

portanto, qualquer tipo de comprovação acerca do dolo ou da culpa. “Art. 

14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Conforme 

ensina o professor Carlos Roberto Gonçalves, o “artigo supracitado 

evidencia que quatro são os elementos essenciais da responsabilidade 

civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade, e 

o dano experimentado pela vítima” (Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de 

acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo 

nosso). Em relação a culpa ou dolo é dispensável, como alhures narrado. 

No tocante ao valor da condenação por dano moral, é baseado no 

prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou uma tabela 
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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. Destarte, considerando 

todas as circunstâncias que envolveram os fatos, considerando ainda que 

a reclamada cumpriu com a medida liminar deferida nos autos, tenho que a 

condenação abaixo fixada se não consegue reverter à situação da 

requerente ao “status quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma 

compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, para DECLARAR como INEXISTENTE o débito 

que deu azo à negativação efetivada em nome da parte Autora, e ainda, 

para CONDENAR a requerida a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção 

monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da 

presente data (Súmula 362, do STJ). Sem custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o 

que deverá ser certificado, ao requerente para manifestar interesse na 

execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) 

meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020068-79.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8020068-79.2015.8.11.0015 REQUERENTE: FRANCISCO RODRIGUES 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Trata-se de pedido de 

cumprimento de sentença onde na ação de conhecimento a parte Autora 

fora condenada em litigância de má fé. Pois bem. Decido: 1. De proêmio 

DETERMINO que a Secretaria promova ALTERAÇÃO DOS POLOS, tendo 

em vista a inversão dos polos na presente fase processual. 2. INTIME-SE 

o executado (Autor na fase de conhecimento) 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; 3. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do 

executado (Autor na fase de conhecimento), CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE 

a exequente (Requerida na fase de conhecimento) para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 3. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Serve a presente como MANDANDO/CARTA 

PRECATÓRIA/OFÍCIO/CARTA DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010465-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INES DICKEL FONTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1010465-33.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: INES DICKEL FONTANA DOS SANTOS Parte 

Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. 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: 1010465-33.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado 

pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. SINOP - MT, 10 de julho de 2018 

Atenciosamente. 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: 1006084-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HOSNI AOUADI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 01/08/2018 08:45. Terça-feira, 10 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002642-42.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERLOM ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) 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 de Tempestividade Recursal 

Processo: 1002642-42.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso Inominado 

fora interposto tempestivamente, bem como , que a parte recorrente 

requerente os benefícios da Justiça Gratuita, neste mesmo ato, intimo a 

parte recorrida para apresentar contrarrazões. SINOP, 10 de julho de 2018 

EMILY CAROLINE GIOPATO OLIVEIRA 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: 1008616-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WEBERSON BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1008616-26.2017.8.11.0015 REQUERENTE: WEBERSON BATISTA DA 

SILVA REQUERIDO: OI S/A Vistos, Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, 

art. 38). Decido Compulsando os autos verifico que a Reclamante, não 

compareceu à audiência de conciliação marcada para 02/10/2017 , 

apenas seu patrono. Anoto que a presença da parte nas audiências é 

obrigatória, devendo esta apresentar suas justificativas até a abertura da 
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sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. Prescreve o 

Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, prescreve que: “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”. 

Assim, não comparecendo a parte interessada na audiência, a extinção do 

processo é medida que se impõe. Corroborando: “QUESTÃO 

PROCESSUAL - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE UM DOS AUTORES EM 

AUDIÊNCIA - DESISTÊNCIA TÁCITA - EXTINÇÃO A DEMANDA SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - O autor Wagner Silva 

Rodrigues deixou de comparecer à audiência conciliatória conforme 

termos de audiência lavrado as folhas 104. Dano moral, fundamentado em 

suposta ofensa a coletividade. Impossibilidade de prosseguimento do feito 

com relação aos outros autores. 2 - A rigor do que preconiza o § 2º do 

artigo 19 da Lei 9.099/95, as partes deverão comunicar ao juízo qualquer 

mudança de endereço, sob pena de reputar eficaz a intimação enviada ao 

local anteriormente indicado. Portanto, não são pertinentes seus 

argumentos justificativos pela sua ausência na audiência. 3 - Extinta a 

ação, pela ausência do autor à audiência de conciliação, o que 

corretamente foi decidido, em face do disposto no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, não há como se reativar o processo, cumprindo à parte, se 

assim entender de fazê-lo, propor nova ação. A reativação do processo 

depende do pagamento de custas. As custas de reativação possuem 

caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo eventual direito ao 

benefício da gratuidade. 3 - Recurso conhecido e não provido. (Recurso 

Cível Inominado nº 4062/2011, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Yale Sabo Mendes. j. 10.07.2012, 

unânime, DJe 15.08.2012)” Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, 

julgo EXTINTO da presente ação, sem resolução de mérito, ante a 

ausência injustificada da parte reclamante à audiência de conciliação. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do 

CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006091-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS TEIXEIRA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 01/08/2018 09:15. Terça-feira, 10 de Julho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012067-71.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DE SOUZA SANTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSECLER DA ROSA OAB - MT20666/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENIR FERREIRA SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Compulsando os autos verico que a intimação realizada em 

mov. id. n° 13266387 é válida, nos termos do Enunciado n° 5 do FONAJE, 

que dispõe "A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor". Assim, diante do pedido de expedição de Alvará formulo pelo 

exequente, determino que a Secretaria de Vara certifique nos autos se 

houve transcurso do prazo sem manifestação dos executados em relação 

à penhora realizada via Bacenjud (mov. id. n° 7225674). Sem prejuízo do 

exposto, expeça-se mandado de penhora e avaliação do veículo 

encontrado na residência da autora, descrito na certidão de mov. id. 

13266387. Após, conclusos para deliberação. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013548-06.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DOS SANTOS PONTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8013548-06.2015.8.11.0015 REQUERENTE: ELIANE DOS SANTOS PONTE 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Considerando o movimento de IDS 

10695178, e 10695177; INTIME-SE a parte AUTORA para se manifestar 

sobre o cumprimento voluntário do decisum e requerer o que de direito no 

prazo de 5 (cinco) dias. Cumpre-se. Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002924-80.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA VALERIANO DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001639-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEIONICE DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 
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presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002710-89.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DUCILENE CARNEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002688-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007595-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008477-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIAO FERREIRA VIRGILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 
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(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001336-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCELINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012501-60.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO EBERLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004511-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE CRISTINA SAMPAIO LEMOS (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:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010121-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAVAGNOLI E LAVARDA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON FERREIRA DO CARMO (RÉU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010283-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETI APARECIDO COELHO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA IX MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005968-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA CARLA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001221-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001831-82.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA FATIMA DA SILVA LIMA (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002913-51.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 
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Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007089-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE APARECIDA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (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. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005939-23.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIENE KELY SANTANA ANTIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006826-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARCIA ARAUJO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004889-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE FATIMA FIUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008957-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTO JUNIOR DOMINGOS FLAUZINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002030-07.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE GLEISE FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002079-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006590-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILDO FERREIRA DA SILVA JARDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012332-73.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PESSOA BRITO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F A ARCE - TRANSPORTES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 
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presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006412-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN MENEZES BERTOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005771-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KAIO CESAR SOUZA BELGROVICZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009347-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROMOALDO MURPF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004885-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA VANESSA DA SILVA DOMINGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 
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expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013804-12.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ROBSON LOURENCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011848-58.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DA SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013721-93.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002078-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY PEREIRA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003115-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE JESUS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000731-92.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADELMO CORDEIRO VITOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002982-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013404-95.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001899-32.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 
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deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011803-54.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO PEREIRA GONZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010929-69.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RITA LOPES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001965-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON BARBOSA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004899-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON SALDANHA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011329-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002609-52.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODNEY ASSUNCAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013795-50.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO BARBOZA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007104-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR LEANDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011948-13.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DIAS FERREIRA OAB - MT0009073A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002733-35.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE FERREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013483-11.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLI LILIANI MARTINS OAB - MT0018075A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA - EPP (REQUERIDO)

ALTEMIR RAMOS DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0013704A (ADVOGADO)

JEFERSON FUGIHARA OAB - MT17860-O (ADVOGADO)

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LINCOLN TEIXEIRA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002108-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS JOAQUIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-70.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVALDO RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA MARIA MAGRO MARTINS OAB - MT21775/O (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 
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entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001890-70.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCELINO ANGELO COSTA DE OLIVEIRA BAZEI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012187-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M.L. SERVICOS DE COBRANCA LTDA. (REQUERIDO)

BLOKTON EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONILDA ZANARDINI DEZEVECKI OAB - PR30862 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010403-05.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE DA CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008355-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE DA SILVA CABREIRAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 
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ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011217-17.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN CRISTINA BARBOZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JAMES ANDRADE PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO RODRIGUES FELIPE OAB - MT0007278A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOOZ AGENCIA DE EVENTOS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREZA FERNANDES SILVA OAB - SP193684 (ADVOGADO)

JESSICA SOLIGUETTI VICENTE OAB - SP368625 (ADVOGADO)

DENISE FERNANDA CAVALINI BONADIO OAB - SP334520 (ADVOGADO)

BRUNO CACAO RIBEIRO OAB - SP292913 (ADVOGADO)

ELTON FLAVIO SILVA DE OLIVEIRA OAB - SP160288 (ADVOGADO)

FABIO DE FARIA GONCALVES CARRICO OAB - SP197071 (ADVOGADO)

GRAZIELA FELTRIN VETTORAZZO OAB - SP333424 (ADVOGADO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006628-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001645-59.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CICERA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS PALUDO FILHO OAB - MS15034 (ADVOGADO)

DANIELLA LEMES CORADO OAB - DF14614 (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

ANA PAULA ARANTES DE FREITAS OAB - DF13166 (ADVOGADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002920-43.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA ROCHA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 
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já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006419-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MARTINI (REQUERENTE)

STEPHANNIE HEITOR MARTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALY HEITOR MARTINI OAB - MT0015501A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001719-16.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DE SA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011369-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007567-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE VIANA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI OAB - MT20919/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010677-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004419-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE CRISTINA HOFOMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002947-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CANDIDO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013571-15.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DE POLIO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011770-64.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR BALDOINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 
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termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002872-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001965-12.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIAN CARLA DE OLIVEIRA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

LUCIDIO DE ARAUJO BASTOS OAB - MT18836/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012162-04.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEODORA DUARTE COIMBRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR 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

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008652-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECIR ROMAN (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. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 
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9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012445-95.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DARCILENE RAIMUNDO CARRARA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO)

CARMIELI VESZ OAB - MT0014190A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

BANCO DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-O (ADVOGADO)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8012445-95.2014.8.11.0015. EXEQUENTE: DARCILENE RAIMUNDO 

CARRARA EXECUTADO: TIM CELULAR S.A., BANCO DO BRASIL S/A, OI 

S.A Vistos, etc. 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 ID. 13213316. 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, 10 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-72.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMAR MEAZZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO LUIZ KAISER OAB - MT0016254A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000021-72.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ALDEMAR MEAZZA 

REQUERIDO: AGUAS DE SINOP 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 requerido procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de ID. 11165449. 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 

requerida 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 requerente. 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, 10 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006328-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLECIO RODRIGUES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELIZA NEIVERTH OAB - MT0013851A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR NARDIN OAB - MT0009511A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta 

por CLECIO RODRIGUES COSTA em face de PATRICIA DA SILVA. A 

controvérsia dos autos cinge-se quanto à responsabilidade civil pelo 

acidente ocorrido entre as partes no dia 27.03.2017, às 18h25mi na 

rotatória da Av. das Itaubas com Av. das Embaubas, nesta urbe. Ressai 

dos autos que a parte Requerente imputa responsabilidade à parte 

Requerida que por seu turno aduz culpa exclusiva da parte Requerente 

que encontrava-se inadimplente com a documentação de seu veículo o 

que ensejou a remoção do mesmo, bem como imputa a este a culpa pelo 

sinistro. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Não havendo arguição de preliminares, 

nem vislumbrando questões de nulidades passo a análise do mérito. A 

dinâmica do acidente resta esclarecida através do Boletim de Acidente 

juntado aos autos (id nº 7278884) e do vídeo (id nº 9056590). Restou 

apurado que ambas as partes encontravam-se na Av. das Embaubas, 

contudo o veículo branco, da parte Requerente, encontrava-se da faixa da 

esquerda e o veículo preto, da parte Requerida, encontrava-se na faixa da 

direita. O Boletim de Acidente serve para corroborar as imagens juntadas 

aos autos, para demonstrar que a parte Requerida, no veículo preto, 

apesar de estar na faixa da direita pretendia fazer uma conversão à 

esquerda para adentrar na Av. das Itaúbas; todavia, referida manobra, 

apesar de não ser proibida pela legislação de trânsito não foi executada 

com a devida prudência. É consenso que, numa rotatória com duas faixas, 

à faixa da esquerda – onde estava a parte Requerente – se reserva para 

os motoristas que pretendam fazer uma conversão à esquerda ou seguir 

em frente, como era o caso da parte Requerente; por outro lado, a faixa 

da direita – onde estava a parte Requerida – se reserva aos motoristas 

que pretendam seguir em frente ou fazer uma conversão à direita. Neste 

ponto, verifica-se a falta de cautela da parte Requerida em, estando da 

pista da direita, tencionava a convergir à esquerda deveria ter ou mudado 

para a faixa da esquerda ou, ao menos, verificado se não havia ninguém 

na faixa da esquerda para então iniciar a manobra; caso houve, deveria 

ter reduzido sua velocidade e aguardado a passagem do veículo para 

então concretizar sua conversão. Tais precauções traduzem-se no art. 

34, CTB, in verbis: Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra 
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deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais 

usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, 

considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Bem como 

segue o entendimento jurisprudencial em tal sentido: RECURSO 

INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. COLISÃO LATERAL EM 

ROTATÓRIA. MANOBRA DE EXCEÇÃO. MUDANÇA DE PISTA PARA 

CONVERSÃO À ESQUERDA. INOBSERVÂNCIA DO ART.34 DO CTB. 

INTELIGÊNCIA DO ART.373, II, CPC/15. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. CULPA 

EXCLUSIVA DO RÉU. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. DEVER DE 

INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 

71007109168, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em 26/09/2017 - grifo 

nosso). Ainda que o veículo da parte Requerente não possuísse o devido 

licenciamento isto não retira da pessoa física do autor a capacidade em 

conduzir veículo automotor; por outro lado, indevida a restituição de 

valores a título de guincho, posto que, comprovada a inadimplência da 

parte Requerente com os tributos estaduais que ensejaram a apreensão e 

remoção do veículo. Não há determinação para a apresentação mínima de 

03 (três) orçamentos no casos em acidente de trânsito; todavia, a 

jurisprudência pátria a décadas sedimento tal posicionamento amparado 

na ideia de que a multiplicidade de orçamento permite um reforço ao dano 

material alegado. Como destacado, por tratar-se de relação entre 

particulares o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito é do autor, 

conforme art. 373, I, CPC; que limitou-se a trazer aos autos orçamento 

fornecido sem assinatura e emitido pela concessionária de do veículo da 

parte Requerente (id nº 7278912); orçamento este que não detalhou 

suficientemente as peças. Por fim, não trouxe aos autos maiores 

detalhamentos quanto ao prejuízo sofridos ou mesmo fotografias visando 

a corroborarem a extensão destes. Pelo orçamento apresentado houve a 

solicitação de troca da roda dianteira, bem como do spoiler dianteiro, 

situado a baixo da placa; porém, pelas imagens (id nº 9056590) contida 

nos autos tem-se que o ponto de impacto entre os veículo foi após a roda 

dianteira direita. Ausente ainda efetiva prova de que tenha a parte 

Requerente arcado com o valor total que pleiteia ressarcimento. Neste 

sentido é o entendimento dos tribunais pátrios: RECURSO INOMINADO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZATÓRIA. 

COLISÃO LATERAL. VEÍCULO DO AUTOR QUE SE ENCONTRAVA 

ESTACIONADO. DANOS NAS PORTAS DO LADO DIREITO DO VEÍCULO. 

INOBSERVÂNCIA DO ART. 28 DO CTB. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. CULPA 

EXCLUSIVA DO RÉU DEMONSTRADA. DEVER DE INDENIZAR. DANO 

MATERIAL PARCIALMENTE DEMONSTRADO. APRESENTAÇÃO DE ÚNICO 

ORÇAMENTO DE VALOR EXORBITANTE QUE FOI IMPUGNADO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, DA LEI 9.099/95. ARBITRAMENTO DO 

QUANTUM INDENIZATÓRIO COM VISTAS À PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE. QUANTUM REDUZIDO PARA R$ 9.500,00. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível nº 71007279441, 1ª Turma 

Recursal Cível dos Juizados Especiais/RS, Rel. Mara Lúcia Coccaro 

Martins Facchini. j. 28.11.2017, DJe 30.11.2017 - grifo nosso). 

Entendimento este igualmente adotado pela Turma Recursal do TJMT: 

INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DOS PEDESTRES 

COMPROVADA. DANO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.Tendo a parte recorrente comprovado que o acidente de trânsito 

noticiado nos autos foi causado pela falta de atenção dos pedestres que 

ingressaram na via sem a devida cautela, há que se reconhecer a culpa 

deles pelos prejuízos causados no veículo do recorrente. Dano material 

demonstrado. Fixação do valor da indenização em valor justo, tendo em 

vista que apenas foi juntado orçamento emitido por uma única 

empresa.Gastos com locação de carro não comprovados.Recurso 

parcialmente provido. (TJMT, Procedimento do Juizado Especial Cível 

115573220138110006/2015, , Turma Recursal Única, Julgado em 

14/10/2015, Publicado no DJE 14/10/2015 - grifo nosso). Neste impasse a 

a necessidade de aplicação da equidade, com fulcro nos arts. 5º e 6º da 

Lei nº 9.099/95 afim de nortear os valores devidos; Art. 5º O Juiz dirigirá o 

processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, 

para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência 

comum ou técnica. Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum. Assim, não entendo razoável fixar o valor da 

indenização de acordo apenas com o valor do orçamento em tela, pelo que 

faço uso das regras de experiência comum, e adoto a decisão que 

considero mais justa ao caso, conforme embasamento jurisprudencial 

supra, fixando o valor da indenização pelos danos materiais em R$ 

4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Em se tratando de relação jurídica 

entre particulares, o dano moral não ocorre in re ipsa, motivo pelo qual era 

ônus da parte Requerente em fazer prova do alegado; contudo, limitou-se 

a afirmar pela existência deste. A prova contida nos autos não evidencia a 

ocorrência de danos morais, sobretudo pela ausência de qualquer lesão à 

integridade física da parte Requerente; restando apenas a situação 

incômoda de todos aqueles que passam por um acidente de trânsito. 

Neste sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRANSITO. VEÍCULO DA 

AUTORA QUE FOI ATINGIDO QUANDO SE ENCONTRAVA ESTACIONADO 

NA VIA. DECLARADA REVELIA. INCONTROVERSA A CULPA PELO 

ACIDENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE LESÃO 

À INTEGRIDADE FÍSICA DAS PARTES OU SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE 

AUTORIZE O DEFERIMENTO DO PLEITO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA 

CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 

71007676760, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 21/06/2018 - grifo nosso). 

Quanto ao pedido contraposto, evidenciada a existência de culpa da parte 

Requerida no sinistro e ausência de demonstração de culpa concorrente 

da parte Requerente, impõe-se a rejeição deste. Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial 

para CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 4.500,00 

(quatro mil e quinhentos reais) a título de indenização por DANOS 

MATERIAIS, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso e JULGO IMPROCEDENTE o PEDIDO 

CONTRAPOSTO e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004121-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que o débito é devido e, ainda, que não há 

comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis 

que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que 

o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. DA PRELIMINAR A 

preliminar de inépcia da inicial não merece prosperar, uma vez que em 

razão dos princípios norteadores dos juizados especiais, simplicidade e 

oralidade, conforme disposto no art. 14 e ss. da Lei 9.099/05. 

Caracterizado o dano moral pela manutenção indevida do nome do autor 

face à má-prestação do serviço bancário (arts. 14 e 17, ambos do CDC), 

impõe-se a incidência do regramento consumerista inclusive no que 

interessa ao prazo prescricional de cinco anos. Por oportuno, vale 

mencionar que no caso em apreço, começou a fluir o prazo prescricional a 

partir da data em que tomou conhecimento da indevida manutenção do 

suposto débito. Afastada, pois, a prescrição ventilada. MÉRITO É 

incontroverso nos autos que autora fora negativada por suposto débito 

com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é 

desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 
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comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004170-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA ROBERTA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que o débito é devido e, ainda, que não há 

comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis 

que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que 

o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. DAS PRELIMINARES A 

preliminar de inépcia da inicial não merece prosperar, uma vez que em 

razão dos princípios norteadores dos juizados especiais, simplicidade e 

oralidade, conforme disposto no art. 14 e ss. da Lei 9.099/05. 

Caracterizado o dano moral pela manutenção indevida do nome do autor 

face à má-prestação do serviço bancário (arts. 14 e 17, ambos do CDC), 

impõe-se a incidência do regramento consumerista inclusive no que 

interessa ao prazo prescricional de cinco anos. Por oportuno, vale 

mencionar que no caso em apreço, começou a fluir o prazo prescricional a 

partir da data em que tomou conhecimento da indevida manutenção do 

suposto débito. Afastada, pois, a prescrição ventilada. No que tange a 

preliminar de incompetência deste juízo pela suposta necessidade de 

realização de perícia grafotécnica, tenho que razão não assiste a 

Reclamada. Diante da farta documentação apresentada, resta afastada a 

necessidade de produção de tal meio de prova. DO MÉRITO Extrai-se dos 

autos que a parte Autora propôs a presente ação, visando a declaração 

de inexistência de relação jurídica entre as partes e indenização por 

danos morais, ao argumento de que, apesar de não manter qualquer 

relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no SPC/SERASA. 

Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação 

declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um 

direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e 

apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. 

Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a 
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posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico 

colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação 

declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus 

de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços com assinatura muito semelhante à da parte 

Autora, apontando a existência de contratação, acompanhado de telas de 

seu sistema interno comprovando a relação jurídica existente entre as 

partes. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é capaz de ilidir as 

provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari 

Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que 

restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia 

favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do 

autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma 

consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado 

como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente 

impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do 

Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, 

podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos 

meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de 

processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as 

provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Consigno a REVOGAÇÃO de 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Ante o exposto, 

impositiva é a CONDENAÇÃO da parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, 

fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por 

analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004774-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia, tenho que razão não 

assiste a Reclamada. Diante da farta documentação apresentada, resta 

afastada a necessidade de produção de tal meio de prova. DO MÉRITO 

Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, visando a 

declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços assinado pela Autora, com assinatura muito 

semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos que acompanham a 

inicial, apontando a existência de contratação além de telas de seu 

sistema interno, comprovando a relação jurídica existente entre as partes. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 
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ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange ao pedido contraposto efetivado 

pelo requerido, verifica-se que fora realizado de maneira vaga, não 

especificando o valor solicitado não sendo possível, portanto, o julgamento 

procedente do mesmo. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

iniciais e, IMPROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003944-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES LOPES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, que não há comprovação de aludidos danos morais e que o 

banco efetuou a baixa das restrições em nome do autor. É a síntese do 

necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, 

cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO É incontroverso nos autos que 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 da autora nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão 

que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial, bem como considerando que apesar de serem 

posteriores há outra inscrição em nome da parte Requerente o que 

atenuam o abalo moral sofrido. Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. 

INAPLICABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, 

a existência de outros apontamentos negativos em nome do consumidor 

não tem o condão de afastar o direito à indenização por dano moral, 

repercutindo, tão somente, no quantum devido a esse título. […](TJRS, 

Apelação Cível Nº 70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado 

em 30/07/2015 - grifo nosso) Destarte, considerando todas as 

circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

1.500,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, ao requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001829-15.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MATUZALEM MARCOS DA ROCHA (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços com assinatura muito semelhante à da parte 

Autora, acompanhado de telas de seu sistema interno comprovando a 

relação jurídicas entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Consigno a REVOGAÇÃO de 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Ante o exposto, 

impositiva é a CONDENAÇÃO da parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, 

fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por 

analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013528-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE XAVIER CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em síntese aduz a parte 

Requerente que teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de 

inadimplentes por débito que desconhece. Cumpre, primeiramente, 

registrar que após a contestação da Requerida, a parte Requerente 

formulou pedido de desistência da demanda. A rigor, conforme prevê o 

Enunciado nº 90 do FONAJE, mesmo após a citação, é dispensada a 

anuência da parte Requerida quando há pedido de desistência da 

demanda. Todavia, referido Enunciado sofreu alteração em seu texto no 

XXXVIII ocorrido em Belo Horizonte/MG, entre os dias 25 e 27 de 

novembro/2015, passando a constar a seguinte redação[1]: A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (grifo nosso). Ante a detida análise dos autos a 

parte Requerente, em sua exordial afirmou categoricamente que não 

possuía relação jurídica, contudo em sede de contestação a parte 

Requerida provou cabalmente a existência de referida relação jurídica, 

sendo que a parte Requerente não se manifestou nos autos para 

impugnar referida documentação, ao contrário, tão somente formulou 

pedido de desistência. Nesta esteira de raciocínio, cabe destacar que a 

prova pericial visa esclarecer ponto controvertido da demanda que 

necessite de parecer técnico. Ora, a parte Requerente, no momento 

oportuno não se insurge contra os documentos acostados na petição 

inicial, de modo que não há questão controversa sobre estes a demandar 

realização de perícia. In casu, de acordo com as provas produzidas pela 

parte Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos para tentar 

se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem 

indevida com a condenação da demandada em danos morais. Desta 

forma, OPINO pela REJEIÇÃO da PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA 
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hasteada NÃO ACOLHIMENTO do PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pela 

parte Requerente ante a patente má-fé processual desta. A parte 

Reclamada apresenta farta documentação, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a parte Reclamada, de seu 

ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. O ônus da 

prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor 

é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o fato 

extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir do 

silêncio do réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato 

torna-se incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, 

cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: 

Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado 

de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos 

na contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca 

de questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários 

ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 

457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, 

consoante se infere da passagem abaixo: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade [...]. O julgador não tem o dever de 

suprir a omissão probatória das alegações feitas pelas partes, sendo 

ônus dos litigantes o cumprimento da determinação constante do artigo 

373 na busca da comprovação de suas alegações. Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. Tal pratica 

deve ser punida com aplicação de multa por litigância de má fé, o que já 

restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: DIREITO DO 

CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e, de outro modo JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO para CONDENAR a parte Autora ao pagamento dos 

valores pendentes, quais sejam, R$31,45 (trinta e um reais e quarenta e 

cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o 

vencimento do débito e com juros legais de 1% ao mês desde a 

propositura da ação. DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Consigno a REVOGAÇÃO de EVENTUAL 

LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Ante o exposto, impositiva é 

a CONDENAÇÃO da parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001179-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR ROLIM DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO)

VINICIUS ROLIM DE MOURA OAB - MT23992/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Apenas para situar a 

questão, a parte Requerente ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS c/c LUCROS CESSANTES, alegando que sofreu 

referidos danos em decorrência de atrasos da Requerida no pagamento 

da indenização do seguro. Discorre que o acidente (incêndio) ocorreu no 

dia 30/03/2015, sendo informada a Requerida acerca da ocorrência do 

sinistro no dia seguinte, 31/03/2015. Afirma que a demora no pagamento 

dos valores se deu em razão de pendencias na documentação do Sinistro, 

o que teria sido ocasionado pelo despachante contratado pela Requerida. 

Assim, os últimos documentos teriam sido entregues no dia 10 de junho de 

2015 enquanto o pagamento ocorreu parcialmente em agosto, quando a 

Requerida quitou financiamento do veículo junto a instituição financeira e o 

restante, apenas em 02/10/2015. A Requerida pediu a revogação/não 

concessão de justiça gratuita, hasteou preliminar de incompetência em 

razão da complexidade da causa (suposta necessidade de prova pericial) 

e ainda, incompetência em razão do valor da causa e/ou renúncia tácita do 

autor sobre eventual crédito excedente à alçada do juizado especial (40 

salários mínimos). No mérito, a mesma assevera que não restaram 

comprovados os fatos constitutivos do direito do Autor, que os lucros 

cessantes não são passíveis de indenização de acordo com a apólice de 

seguro. Prossegue aduzindo que os fatos narrados são insuficientes a 

gerar danos morais. Com relação a gratuidade de justiça, é importante 

lembrar que o acesso ao juizado especial em primeiro grau, independe do 

pagamento de custas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95), não 

merecendo maiores delongas a alegação da Ré. No que tange a suposta 

necessidade de prova pericial, entendo prescindível, uma vez que a 

controvérsia gira em torno de provas exclusivamente documentais. Por 

fim, tenho que o caso em litígio é disciplinado no art. 275, II, alínea “e” do 

CPC, sendo dispensável qualquer digressão jurídica sobre o valor da 

causa. O ponto controvertido da demanda cinge-se na existência ou não 

dos alegados danos materiais, lucros cessantes e danos morais. Pois 

bem. Inicialmente cabe ressaltar a plena aplicabilidade do microssistema 

criado pelo código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo 

em vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente de relação de 

consumo, à luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do 

CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil 

daquele que provocar dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, 

parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. Veja-se que, em se 

tratando de relação de consumo, o artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor é claro ao prelecionar que, em casos como este em apreço, a 

responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, dispensando, 

portanto, qualquer tipo de comprovação acerca do dolo ou da culpa. “Art. 

14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Conforme 

ensina o professor Carlos Roberto Gonçalves, o “artigo supracitado 

evidencia que quatro são os elementos essenciais da responsabilidade 

civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade, e 

o dano experimentado pela vítima” (Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de 

acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo 

nosso).Em relação a culpa ou dolo é dispensável, como alhures narrado. 

Desta citação, extraem-se os requisitos essenciais da responsabilidade 

consumerista. O primeiro requisito consiste na verificação de uma conduta 

antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão 

ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de 

malfazer. Na seqüência, é preciso o estabelecimento de um nexo de 

causalidade entre conduta e dano, de forma a se precisar que o dano 

decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a 

verificação do comportamento contrário ao direito, não teria havido 

atentado ao bem jurídico. Por último, é necessário a existência de um dano, 

tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de 
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ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. 

Presentes esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In 

casu, o autor comprovou que os pagamentos foram feitos com base na 

tabela FIPE do momento da liquidação do sinistro, fato que restou 

incontroverso também na defesa apresentada pela Ré. Neste ponto, tenho 

que assiste razão ao Autor, pois, o STJ já se manifestou sobre o assunto 

no julgamento do Resp – 1546163 em decisão unanime, sob relatoria do 

ministro Villas Bôas Cueva. Para Villas Bôas Cueva, é abusiva a cláusula 

de seguro que impõe o cálculo da indenização com base no valor médio de 

mercado do bem vigente na data de liquidação do sinistro, “pois onera 

desproporcionalmente o segurado, colocando-o em situação de 

desvantagem exagerada, indo de encontro ao princípio indenitário”. “Como 

cediço, os veículos automotores sofrem, com o passar do tempo, 

depreciação econômica, e quanto maior o lapso entre o sinistro e o dia do 

efetivo pagamento, menor será a recomposição do patrimônio garantido”, 

afirmou. Para o ministro, o valor médio de mercado do veículo como 

parâmetro para a apuração da indenização deve observar a tabela FIPE 

vigente na data do acidente, e não a data do efetivo pagamento (liquidação 

do sinistro). Assim, tenho que é devida a diferença de R$10.051,00 (dez 

mil e cinquenta e um reais) a título de danos materiais. Quanto ao momento 

de incidência dos juros e correção monetária, tenho que devem incidir a 

partir da constituição em mora da Requerida, o que se verifica após o 

decurso do trintídio legal para o pagamento da indenização. Conforme 

consta dos autos, a entrega completa da documentação pelo segurado 

ocorreu no dia 10 de junho de 2015, não sendo comprovado pelo mesmo a 

suposta culpa da Requerida ou de terceiro (despachante) na demora da 

regulação do sinistro. Sendo assim, entendo que a mora passa a incidir a 

partir do dia 10 de julho de 2015, quando decorrido o prazo para 

pagamento da indenização pelo Requerida. A partir dessa perspectiva, 

serão também analisados eventuais lucros cessantes advindos da 

privação do uso do bem e ainda, a existência ou não de danos morais 

indenizáveis. Com relação aos lucros cessantes, tenho que não logrou 

êxito a parte Autora na comprovação de seu direito. Os documentos 

apresentados são incapazes de comprovar a renda auferida mensalmente 

com o bem sinistrado. Notadamente, restaram fragilizadas as alegações 

do Autor quanto aos supostos LUCROS CESSANTES, pois, os 

documentos apresentados estão em nome de terceiro estranho aos autos 

e não tem qualquer referência ao veículo transportador. Para 

comprovação de seu direito, o Autor poderia valer-se de “Declaração de 

Operação de Transporte” e/ou “Contrato/ Recibo de Frete de Carga”, 

documentos que devem obrigatoriamente ser expedidos pelo embarcador. 

A propósito a Lei 11.442/2010 que estabelece regras para o transporte 

rodoviário de cargas mediante remuneração, assim dispõe: “Art. 5º - A. O 

pagamento do frete do transporte rodoviário de cargas ao Transportador 

Autônomo de Cargas - TAC deverá ser efetuado por meio de crédito em 

conta mantida em instituição integrante do sistema financeiro nacional, 

inclusive poupança, ou por outro meio de pagamento regulamentado pela 

Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, à critério do 

prestador do serviço.” Logo, poderia o Reclamante ter juntado documentos 

fidedignos acerca de suas alegações para comprovar os Lucros 

cessantes, o que não se vislumbra nos autos. Sobre o tema, transcrevo: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULOS. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ABALROAMENTO ENTRE AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA 

OCORRIDO EM RODOVIA. CULPA DO RÉU CONFIGURADA. LUCROS 

CESSANTES. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DE 

ATIVIDADE LABORATIVA EM RAZÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

AUSÊNCIA DE SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO E DOS 

GANHOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVA, CUJO ÔNUS CABIA AO AUTOR. 

IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. Os lucros 

cessantes constituem aquilo que a parte razoavelmente deixou de lucrar e 

não o que ela poderia, eventualmente, ganhar. Reclama demonstração 

indene de dúvida, por provas coerentes e robustas, o que não se 

verificou na hipótese. Não tendo o autor atendido ao ônus respectivo, e 

não sendo possível calcar a análise em simples presunção, inegável se 

apresenta a improcedência do pedido de reparação por lucros cessantes. 

( . . . )  ( T J - S P  -  A P L :  0 0 1 5 1 9 0 8 0 2 0 1 2 8 2 6 0 1 9 6  S P 

0015190-80.2012.8.26.0196, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 

27/01/2015, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

27/01/2015)” Assim, entendo que o Reclamante não se desincumbiu do 

seu ônus da prova, quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos 

termos do art. 373, I, do CPC, no que tange aos alegados Lucros 

Cessantes. Da mesma forma, não comprovada a existência de danos 

morais indenizáveis. O dano moral tem como causa a violação injusta a 

direitos resguardados pelo ordenamento jurídico face à cláusula geral de 

tutela da pessoa humana. Nesse sentido escreve Maria Celina Bodin de 

Moraes: "não será toda e qualquer situação de sofrimento, tristeza, 

transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação, mas apenas 

aquelas situações graves o suficientes para afetar a dignidade humana 

em seus diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a 

igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar 

ou social, no plano extrapatrimonial em sentido estrito". (Maria Celina Bodin 

de Moraes - Danos à Pessoa Humana... 2007. p. 188/189). No caso em 

tela, não se vislumbra a ocorrência de abalo na honra da parte autora, 

imagem ou qualquer outro sentimento anímico que lhe causou danos de 

ordem extrapatrimonial. O que se evidencia, de todo o contexto probatório, 

é que o requerente enfrentou transtornos e aborrecimentos, que não são 

suficientes para atingir-lhe o âmago. Acidentes, em geral, causam uma 

série de transtornos àqueles que nele se envolvem, todavia, a demora no 

reparo dos serviços não basta para configuração do dano moral. “Ex 

Positis”, julgo parcialmente procedente a ação, para condenar a ré a pagar 

ao autor o valor de R$10.051,00 (dez mil e cinquenta e um reais), 

atualizados pelo IGP-M a partir da data do sinistro, e acrescidos de juros 

moratórios de 1% a.m. a contar da citação. Declaro, pois, extinto, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar 

as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, ao requerente para manifestar interesse na 

execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) 

meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009800-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKTIANA DE OLIVEIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, que não há comprovação de aludidos danos morais e que o 

banco efetuou a baixa das restrições em nome do autor. É a síntese do 

necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, 

cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO É incontroverso nos autos que 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 da autora nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Insta salientar que as telas colacionadas 
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aos autos por parte da Requerida não são provas hábeis a comprovar a 

relação jurídica existente entre as partes tendo em vista a má qualidade 

das imagens. Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão 

que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial, bem como considerando que apesar de serem 

posteriores há outra inscrição em nome da parte Requerente o que 

atenuam o abalo moral sofrido. Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. 

INAPLICABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, 

a existência de outros apontamentos negativos em nome do consumidor 

não tem o condão de afastar o direito à indenização por dano moral, 

repercutindo, tão somente, no quantum devido a esse título. […](TJRS, 

Apelação Cível Nº 70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado 

em 30/07/2015 - grifo nosso) Destarte, considerando todas as 

circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

1.500,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, ao requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002117-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA ANGELA NASCIMENTO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais em face do encaminhamento do nome da 

requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. Devidamente 

citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, que os valores 

cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou prejuízo 

capaz de ensejar o dever de indenizar. Discorre que ainda que fosse 

indevida a negativação, a Autora não faria jus a indenização, por conter 

em seu nome outros apontamentos. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Tratando-se de matéria que independe de dilação probatória em audiência, 

passo a proferir julgamento antecipado da lide. No mérito, analisando os 

autos entendo que a demanda prospera em parte. Verifico que a requerida 

limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão do nome do 

autor nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a 

reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se 

neste caso o ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do 

requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se 

a informar a existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos 

documentos hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte 

promovida de seu ônus probatório, principalmente por se tratar de fato 

negativo que o autor não pode provar (ausência de contratação), incidindo 

ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, 

“(...) Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um 

fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato 

negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 30/11/2009). De outro norte, embora 

reste incontroverso a inexistência da dívida, nada justificando a 

inscrição/manutenção do nome do autor no rol de inadimplentes, verifico 

que o reclamante já possuía outras anotações em seu nome antes do 

registro impugnado nos presentes autos, incidindo, quanto aos danos 

morais, o teor da Súmula 385, do STJ, no sentido de que “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima anotação, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Com efeito, tenho que não merece prosperar os 

postulados danos morais, eis que, da análise do extrato SPC/SERASA, 

verifica-se claramente a existência de demais anotações restritivas em 

nome da autora. “Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial, declarando a inexistência do débito e extinguindo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas ou 

despesas processuais, nos termos do artigo 55, da lei 9099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado e não havendo 

requerimento de cumprimento de sentença no prazo de 06 meses, 

arquivem-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000140-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAIZE BEZERRA PONZIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 
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comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços com assinatura semelhante à da parte autora bem 

como telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 349,67 (trezentos 

e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros 

legais de 1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 198408 Nr: 1338-93.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVISON BENEDITO CAMPOS PINTO, GIANE 

INÁCIA DE CASTRO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B, MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - OAB:13563

 Destarte, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR os acusados 

DEIVISON BENEDITO CAMPOS PINTO, brasileiro, casado, empresário, 

natural de Cuiabá/MT, nascido em 05/07/1970, portador da cédula de 

identidade nº 567814 SSP/MT e CPF 469.157.291-00, residente e 

domiciliado Avenida dos Jacarandás, 3585, apt. 304, Residencial 

Jacarandás, Sinop/MT e GIANE INÁCIA DE CASTRO PINTO, brasileira, 

casada, do lar, natural de Capanema/PR, nascida em 05/06/1972, 

portadora da cédula de identidade nº 260730 SSP/MT e CPF nº 

788.278.929-15, residente na rua Cândido Portinari, nº 25, Residencial 

Mondrian, nesta cidade, nas sanções previstas no artigo 155, §4°, incisos 

II e IV do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 262165 Nr: 4951-53.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DA SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCELAINE DA SILVA 

BARBOSA DE LIMA - OAB:16.619/O-MT, RONY PETERSON BARBOSA 

DE OLIVEIRA - OAB:15565/O

 (...) Sendo assim, indefiro o requerimento da Defesa, tendo em vista que a 

materialidade do crime encontra-se, em tese, consubstanciada nos 

documentos acostados aos autos, mencionados alhures, bem como que 

as demais alegações deverão ser apreciadas na Sessão de Julgamento 

do Tribunal do Júri.Intime-se. Cumpra-se.Após, voltem-se os autos 

conclusos para deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 330694 Nr: 9829-50.2018.811.0015

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LUIZ LEMOS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO STEFANELLO FORMIGHERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARIZA D. SIMONETTI AGUIAR - 

OAB:15.532 -OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 330694

Vistos,

Tratando-se de queixa-crime para apuração de crimes contra honra, nos 

termos do artigo 520 do Código de Processo Penal, designo AUDIÊNCIA DE 

RECONCILIAÇÃO a realizar-se no dia 12/09/2018, às 14h45 min.
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Notifique-se.

Intimem-se, expedindo o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 298567 Nr: 7519-08.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON JOAQUIM DA SILVA, THIAGO JOSÉ 

BALBINO DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20.719

 Dessa forma, inexistindo a periculosidade inicialmente constatada e, 

considerando que os réus não são pessoas voltadas à prática de ilícitos, 

além de possuírem endereço fixo e atividade lícita, resta afastado o 

periculum in mora necessário para a manutenção da segregação cautelar, 

ante a possibilidade de substituição por medidas diversas, previstas no 

artigo 319, do Código de Processo Penal. Posto isso, nos termos do art. 

316, c/c 319, I e III, todos do Código de Processo Penal, revogo a prisão 

preventiva dos acusados JEFERSON JOAQUIM DA SILVA e THIAGO JOSÉ 

BALBINO DOMINGOS, mediante o cumprimento das seguintes medidas 

cautelares:a)proibição de ausentar-se da Comarca onde reside, sem 

prévia autorização do Juízo.b)Comparecimento bimestral naquele juízo 

para informar e justificar suas atividades.Expeça-se o competente alvará 

de soltura em favor dos réus, constando que a soltura não ocorrerá se 

por outro motivo estiverem presos. Ademais, determino o prazo de 48 

horas para que os acusados apresentem comprovantes de endereço fixo 

atualizado. Em tempo, remetam-se os autos às partes para apresentação 

de alegações finais por memoriais, no prazo legal.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 196279 Nr: 18017-08.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEREMIAS ALVES FERREIRA, SÉRGIO 

HANCHUK, JUSSERAND DO NASCIMENTO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 413 do Código de Processo Penal, 

PRONUNCIO os acusados GEREMIAS ALVES FERREIRA, SÉRGIO 

HANCHUK e JUSSERAND DO NASCIMENTO RODRIGUES, devidamente 

qualificados nos autos, como incursos nas penas dos artigos 121, §2°, I 

(motivo torpe) e IV (mediante a utilização de recurso que dificultou a 

defesa da vítima) do Código Penal, a fim de que sejam submetidos a 

julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca.Outrossim, 

analisando sobre a necessidade da decretação da prisão do acusado, 

nos termos do art. 413, §3° do Código de Processo penal, não vislumbro 

motivos ensejadores para a decretação de sua segregação cautelar, 

razão pela qual faculto-lhes o direito de recorrer em liberdade.Intimem-se, 

nos termos do artigo 420 do CPP.Publique-se.Ocorrendo a preclusão pro 

judicato, abra-se vistas às partes para os fins do artigo 422 do CPP.Após, 

conclusos para a elaboração do relatório, bem como para a designação de 

Sessão de Julgamento a realizar-se pelo E. Tribunal do Júri.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 199799 Nr: 2472-58.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIASMÁ PASTORA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MOURA NOGUEIRA - 

OAB:MT/5.465, LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para 

ABSOLVER o acusado ELISMÁ PASTORA DA SILVA, brasileiro, casado, 

inscrito no CPF sob nº 651.717.304-82, portador do RG nº 3390461 

SPP/PE, filho de Elias Pastora da Silva e Luzia Maria da Silva, data de 

nascimento 09/11/1968, naturalidade Belém de São Francisco/PE, tendo 

como seu atual endereço, rua 08, n° 101, bairro Vale do Grande Rio, 

Petrolina/PE, do crime imputado à ele na exordial acusatória, por ausência 

de provas suficientes para embasar a sua condenação, com fundamento 

no princípio in dubio pro réu e artigo 386, inciso V do Código de Processo 

penal.Não há bens apreendidos neste processo, eis que o feito é 

resultado de desmembramento de outra ação penal.Publique-se. 

Intimem-se. Transitada em julgado, proceda-se as comunicações 

necessárias.Após, dê-se baixa e arquivem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 316927 Nr: 891-66.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 Código nº 316927

Vistos,

 Trata-se de carta precatória oriunda do Juízo da Comarca de Vera/MT, 

com a finalidade de proceder a inquirição da testemunha Filipe Machado 

Costa Neto .

É o relatório necessário.

Decido.

Inicialmente, Estando em ordem a missiva, designo audiência para o dia 

03/08/2018, às 14h20 min para o cumprimento do ato deprecado.

Sendo a testemunha policial militar, requisite-se na forma do art. 221, § 2º, 

do CPP, ou, sendo funcionário público, expeça-se o competente mandado 

de intimação e comunique-se na forma do art. 221, § 3º, do CPP, caso 

contrário, intime-se a testemunha no endereço declinado na precatória.

Comunique-se ao juízo de origem da data designada, bem como para que 

proceda as intimações necessárias, nos termos da Súmula 273 do STJ .

Notifique-se o Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 319674 Nr: 2842-95.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 Posto isso, nos termos do art. 316, c/c 319, I e IV, todos do Código de 

Processo Penal, revogo a prisão preventiva do acusado VALDECI 

SIQUEIRA DE SOUZA, mediante o cumprimento das seguintes medidas 

cautelares:a) comparecimento bimestral em juízo, para informar e justificar 

suas atividades; b) proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia 

autorização do Juízo. EXPEÇA-SE O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA 

em favor do acusado, o qual deverá ser colocado imediatamente em 

liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.Notifique-se o Ministério 

Público e a Defesa.Por fim, declaro encerrada a instrução e converto os 

debates em memorais, os quais deverão ser apresentados no prazo 

legal.Remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentação das 

alegações finais.Com o aporte da manifestação, intime-se a Defesa para 

apresentação da competente Defesa.Após, volvam-me os autos 

conclusos para sentença.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 162991 Nr: 10845-83.2011.811.0015

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VALDIR ACENDINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:MT - 10.082/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, intimo o requerente Valdir ?Acendino da Silva, na pessoa de seu 
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advogado Felipe Matheus de França Guerra, acerca da sentença 

proferida nos autos, conforme segue:"Vistos, Trata-se de incidente de 

insanidade mental, visando apurar a inimputabilidade do acusado VALDIR 

ACENDINO DA SILVA. A necessária perícia fora realizada e o laudo 

apresentado, consoante determina a legislação processual penal. Em face 

ao princípio do contraditório deu-se vistas às partes, tendo a douta Defesa 

se manifestado às fls. 129/130, pugnado pelo prosseguimento do feito. O 

Ministério Público, se quedou silente (fls. 02). É o necessário Relato. 

Decido. O laudo apresentado às fls. 122/126 pelos peritos Ana Cristina 

Cardoso Gonsalves (CRM/MT - 4046) e Alexandre Sousa Lima Falconi 

(CRM/MT – 5735) noticia que o periciado era plenamente capaz à época 

dos fatos, que possui desenvolvimento mental completo, possuindo ainda, 

plena capacidade de entendimento e autodeterminação. Da análise detida 

do laudo pericial apresentado, observa-se que os peritos responderam a 

todos os quesitos apresentados pelas partes, não deixando duvidas 

quanto ao estado salutar do denunciado à época dos fatos. Nesta senda, 

verifica-se que o Laudo Pericial n° 1.9067.2.2016.85438-01 (fls. 122/126), 

concluiu que: “(...) Ao exame não foram evidenciados sinais ou sintomas 

de qualquer transtorno mental. À época dos fatos era inteiramente capaz 

de entender a ilicitude de seus atos e inteiramente capaz de determinar-se 

segundo este entendimento. (...)” [SIC] Diante do exposto observa-se que 

o periciado era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito da infração 

penal à época dos fatos, que versam os autos principais em apenso 

(código 153884). Desta forma, comprovada a capacidade intelectiva 

acerca do caráter ilícito do fato, não sendo necessária a nomeação de 

outro médico perito e a realização de novo exame, homologo o resultado 

apresentado pelos profissionais médicos supramencionados, .....

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 188470 Nr: 9776-45.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO MORS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS ALEXANDRE DE 

MELO E RODRIGUES - OAB:8027-A/MT

 Código n° 188470

Vistos,

Considerando o teor da petição de fl. 213, expeça-se Carta Precatória à 

Comarca de Alta Floresta/MT, com a finalidade de proceder a oitiva da 

testemunha Márcio Marques, atentando-se para o endereço fornecido pela 

Defesa nesta oportunidade.

Em tempo, considerando a não localização da vítima para fornecer as 

informações requestadas à fls.189, restam infrutíferas as diligências 

determinadas pelo Juízo. Entrementes, como bem salientou o Parquet à fl. 

retro, nos termos do artigo 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá a 

quem a fizer, assim, INDEFIRO, os pedidos contidos nos itens 2 e 3 da 

petição de fls. 213.

No mais, aguarde-se o aporte da missiva devidamente cumprida, pelo 

prazo de 20 (vinte) dias.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA, uma vez que este feito encontra-se inserto 

na META-2 do CNJ.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 289451 Nr: 1898-30.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SERGIO MIERSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA - 

OAB:17599 - MT

 Código n° 289451

Vistos,

 Tendo em vista que não houve arguição de preliminares pela Defesa do 

acusado, nem existe hipótese de absolvição sumária, designo audiência 

de instrução e julgamento a realizar-se no dia 24/09/2018, às 13h45 min, 

ocasião em que serão inquiridas as testemunhas de acusação e defesa 

bem como, o interrogatório do acusado.

Intimem-se, expedindo-se o necessário.

Notifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 329596 Nr: 9195-54.2018.811.0015

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENILDO WEIMER JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONAS BRASIL DO 

NASCIMENTO - OAB:25.273/O, ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS - 

OAB:24613/O

 (...)Posto isso, INDEFIRO o pedido de extensão das medidas formulado às 

fls. 52/55.Quanto ao requerimento às fls. 52/55, embora no procedimento 

das medidas protetivas o contraditório seja mitigado, intime-se a 

requerente, pessoalmente e por meio de seu advogado, para prestar 

esclarecimentos quanto às alegações e documentos juntados pelo 

requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de revogação das 

medidas. Com a juntada, dê-se vista ao Ministério Público e, na sequência, 

conclusos.Por fim, quanto à petição juntada às fls. 80/81 trazida pela 

Secretaria deste Juízo nesta data (09.07.2018 - 14h03min), não obstante 

as alegações constantes em referida peça, inexistem indícios concretos 

de que tenha sido o requerido o autor da destruição das plantações, razão 

pela qual indefiro, neste momento, o pleito de decretação da prisão 

preventiva de Renildo Weimer Junior.Notifique-se o Ministério 

Público.Intimem-se as partes, por intermédio de seus 

advogados.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 179574 Nr: 347-54.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO DONIZETE COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - 

OAB:MT / 7.974-B

 ....Analisando os marcos interruptivos da prescrição, quais sejam, da data 

do recebimento da denúncia até a publicação da sentença (01/02/2013 - 

fls. 43/44 a 09.01.2017 - fls. 141/151), não transcorreram 04 anos, sendo 

inviável o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na sua 

forma retroativa.Diante do acima consignado, cumpra-se o já determinado 

no terceiro parágrafo à fl. 167.Notifique-se o Ministério Público.Intime-se o 

acusado, por intermédio de seu advogado.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Sinop, 09 de julho de 2018.Débora Roberta Pain Caldas Juíza 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 329346 Nr: 9006-76.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TANIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 Carta Precatória - Código Apolo 329346

 Vistos.

Trata-se de Carta Precatória com a finalidade de proceder à inquirição das 

testemunhas PM Sidnei Godinho da Silveira e PM Thelmo Silva Gomes.

Designo o dia 29 de janeiro de 2019, às 13 horas para cumprimento do ato 

deprecado.

Informe ao Juízo de origem, cientificando-o da data designada, bem como 

que providencie as intimações necessárias, nos termos da Súmula 273, do 

STJ.

 Notifique-se o Ministério Público.

Requisitem-se os Policiais Militares.
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Intime-se a advogada do acusado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 05 de julho de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244011 Nr: 14437-96.2015.811.0015

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO LEONARDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14.432-MT, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KÁSSIO ROBERTO 

PEREIRA, para devolução dos autos nº 14437-96.2015.811.0015, 

Protocolo 244011, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 327036 Nr: 7689-43.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN PEREIRA JULIO, RODRIGO 

ELICHER, RUDIMAR JOSE PEREIRA DE MOURA, TIAGO HENRIQUE 

ELICHER, ANA CRISTINA ELICHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678, EDILSON ALVES CAMPOS - 

OAB:19448-O

 Certifico e dou fé que o Advogado DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA, 

fica devidamente intimado à apresentar nestes autos, resposta à 

acusação, por escrito, no prazo de 10(dez)dias.

3º Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 316707 Nr: 722-79.2018.811.0015

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALYSON DE OLIVEIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERSON PAULI - OAB:MT 

- 13534 / O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL

Cód: 316707

CERTIDÃO

Certifico que expedi a presente certidão com a finalidade de intimar o 

advogado Doutor VANDERSON PAULI, inscrito na OAB/MT sob o nº 

13.534, para que no prazo legal apresente as contrarrazões ao recurso 

interposto.

 Sinop - MT, 10 de julho de 2018.

Belª Laura Joanir Costa Leite Rondon - Técnica Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 160299 Nr: 7677-73.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DANTAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON REZENDE DOS 

SANTOS - OAB:16.428/MT

 Cód: 160299

CERTIDÃO

 Certifico que expedi a presente certidão com a finalidade de intimar o 

advogado DENER FELIPE FELIZARDO inscrito na OAB/MT sob o nº 21.678, 

para que no prazo legal se manifeste quanto ao cálculo de multa nos autos 

acostado à fl. 715.

 Sinop - MT, 10 de julho de 2018.

Belª Laura Joanir Costa Leite Rondon

Técnica Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 276687 Nr: 5814-61.2013.811.0064

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE XAVIER SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18.563 MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINACód: 276687

CERTIDÃO

 Certifico que expedi a presente certidão com a finalidade de intimar o 

advogado FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI inscrito na OAB/MT sob o nº 

18.563, para que no prazo legal se manifeste quanto ao cálculo de multa 

nos autos acostado à fl. 1047.

 Sinop - MT, 10 de julho de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 317067 Nr: 994-73.2018.811.0015

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEVY DIAS MARQUES - 

OAB:5828/MS

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL

Cód: 317067

CERTIDÃO

 Certifico que expedi a presente certidão com a finalidade de intimar o 

advogado Doutor LEVY DIAS MARQUES, inscrito na OAB/MS sob o nº 

5828, para que no prazo legal apresente as contrarrazões ao recurso 

interposto.

 Sinop - MT, 10 de julho de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 304920 Nr: 11504-82.2017.811.0015

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VITOR RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEVY DIAS MARQUES - 

OAB:5828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL

Cód: 304920

CERTIDÃO

 Certifico que expedi a presente certidão com a finalidade de intimar o 

advogado Doutor LEVY DIAS MARQUES, inscrito na OAB/MS sob o nº 

5828, para que no prazo legal apresente as razões ao recurso de agravo 

em execução.

 Sinop - MT, 10 de julho de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 319042 Nr: 2381-26.2018.811.0015

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS HENRIQUE GUERRA LOURES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523/MT

 Cód: 319042

CERTIDÃO

 Certifico que expedi a presente certidão com a finalidade de intimar o 

advogado Doutor MAURICIO RICARDO ALVES, inscrito na OAB/MT sob o 

nº 15.523, para que no prazo legal apresente as contrarrazões ao 

recurso de agravo em execução.

 Sinop - MT, 10 de julho de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 291555 Nr: 3267-59.2017.811.0015

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON FRANCISCO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUSA TERESINHA HAUBERT 

- OAB:OAB/MT 19.234/0

 Cód: 291555

CERTIDÃO

 Certifico que expedi a presente certidão com a finalidade de intimar as 

advogadas Doutoras Cleusa Terezinha Haubert inscrita na OAB sob nº 

19.234 e ANA PAULA MOURA inscrita na OAB/MT sob o nº 21.118/O, 

para que no prazo legal apresente as contrarrazões ao recurso de agravo 

em execução.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 328069 Nr: 8191-79.2018.811.0015

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO MICIONEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678, ROBSON REZENDE DOS SANTOS - 

OAB:16.428/MT

 Cód: 328069

CERTIDÃO

 Certifico que expedi a presente certidão com a finalidade de intimar os 

advogados Doutores ROBSON REZENDE DOS SANTOS inscrito na OAB 

sob nº 16.428 e DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA inscrito na OAB/MT 

sob o nº 21.678, para que no prazo legal apresentem as contrarrazões ao 

recurso de agravo em execução.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 151633 Nr: 12688-20.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ EDUARDO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERSON PAULI - OAB:MT 

- 13534 / O

 Cód: 151633

CERTIDÃO

 Certifico que expedi a presente certidão com a finalidade de intimar o 

advogado Doutor VANDERSON PAULI inscrito na OAB sob nº 13.534, para 

que no prazo legal se manifeste nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 93621 Nr: 659-06.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LAURINDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825/MT

 Cód: 93621

CERTIDÃO

 CERTIFICO que os advogados Diogo Luiz Biondo de Souza inscrito na 

OAB/MT sob o nº 11.973, e Rafael Esteves Stellato inscrito na OAB/MT 

sob o nº 10.825, foram devidamente intimados para se manifestarem 

nestes autos via DJE nº 10116 de 05.10.2017, conforme certidão de 

publicação de matéria imprensa de fl. 447, porém, até esta data não houve 

manifestação. Bela. Laura Joanir Costa Leite Rondon - Técnica Judiciária.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 170072 Nr: 5097-36.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAINARA WECKWERTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:7184-B/MT

 Cód: 170072

CERTIDÃO

 Certifico que expedi a presente certidão com a finalidade de intimar o 

advogado Doutor ORLANDIR DA ROLD inscrito na OAB sob nº 7.184-b, 

para que no prazo legal se manifeste nos autos quanto ao cálculo de pena 

de multa, fl. 89.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 207515 Nr: 9030-46.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY FRANCIANE MENZEL 

RAMPAZO - OAB:MT/13.532

 Cód: 207515

CERTIDÃO

 Certifico que expedi a presente certidão com a finalidade de intimar a 

advogada Doutora KELLY FRANCIANE MENZEL RAMPAZO inscrito na 

OAB sob nº 13.532, para que no prazo legal se manifeste nos autos 

quanto ao cálculo de pena.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 294107 Nr: 4767-63.2017.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO IREMAR DALLA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS MOURA - 

OAB:MT - 16.233/O

 Cód: 294107

CERTIDÃO

 CERTIFICO que o advogado JOSÉ CARLOS MOURA inscrito na OAB/MT 

sob o nº 16.233, foi devidamente intimado para se manifestar nestes autos 

via DJE nº 10223 de 22.3.2018, porém, até esta data não houve 

manifestação.

 Bela. Laura Joanir Costa Leite Rondon - Técnica Judiciária.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 228558 Nr: 4756-05.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR GROSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlete Teixeira - OAB:19866

 Cód: 228558

CERTIDÃO

 CERTIFICO que a advogado ARLETE TEIXEIRA inscrita na OAB/MT sob o 

nº 19866, foi devidamente intimada para se manifestar nestes autos via 

DJE nº 10194 de 06.2.2018, porém, até esta data não houve manifestação.

 Bela. Laura Joanir Costa Leite Rondon - Técnica Judiciária.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 289685 Nr: 966-98.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEL MATHEUS ASSUNÇÃO FRANCELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanessa Batista Gomes - 

OAB:OAB/GO 4848-9

 Cód: 289685

CERTIDÃO

 Certifico que expedi a presente certidão com a finalidade de intimar a 

advogada Doutora VANESSA GOMES inscrita na OAB sob nº 4848.9, para 

que no prazo legal, comprove nos autos a negativa do Diretor da unidade 

prisional local em realizar a escolta postulada.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 209262 Nr: 10397-08.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON TEICHEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Cód: 209262

CERTIDÃO

 Certifico que expedi a presente certidão com a finalidade de intimar o 

advogado Doutor NEVIO PEGORARO inscrito na OAB sob nº 6904-B/MT, 

para que no prazo legal, se manifeste acerca do cálculo de liquidação da 

pena de multa acostado às fls. 112/114.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 172223 Nr: 7194-09.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON ARRUDA MORENO - 

OAB:5415/MT

 Cód: 172223

CERTIDÃO

 Certifico que nesta data encaminhei para publicação no DJE a sentença 

de fl. 143/143-v com a finalidade de intimar o advogado Doutor NILTON 

ARRUDA MORENO inscrito na OAB sob nº 5415 do teor da sentença.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 224483 Nr: 2426-35.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON ANTONELLI FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANGELA BRAGA ALTOÉ - 

OAB:OAB MT 16.126

 Cód: 224483

CERTIDÃO

 Certifico que expedi a presente certidão com a finalidade de intimar a 

advogada ELISANGELA ALTOÉ inscrita na OAB/MT sob o nº 89945, para 

que no prazo de 05 dias ateste volição em atuar ou não na defesa do 

reeducando nestes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 172223 Nr: 7194-09.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON ARRUDA MORENO - 

OAB:5415/MT

 5- DECLARO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do reeducando Antônio 

Fernandes. 6- Por conseguinte, visando restabelecer os direitos de que foi 

privado em virtude da sentença penal condenatória, em especial os 

direitos políticos, cumpra-se o disposto no artigo 974 da CNGC/MT. 7- 

Cientifiquem-se as partes, bem como intime-se o reeducando.8- 

Cumpra-se o disposto no artigo 595 da CNGC/MT. 9- Transitado em julgado 

esse "decisum", observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

presentes autos.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 224480 Nr: 2424-65.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON REISDORFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 Vistos etc.,

1 - Certifique-se nos autos o Sr. Gestor se o reeducando compareceu em 

Juízo no mês de março de 2017.

2 - Sem embargo, no tocante ao pedido de isenção da pena de multa 

formulado pela defesa às fls. 107/108, é bem de se ver que, no presente 

caso o reeducando foi condenado além da pena privativa de liberdade, 

também à pena de multa (guia de fls. 02/03), a qual está devidamente 

cominada no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, não devendo portanto a 

pena pecuniária ser confundida com as custas e despesas processuais, 

já que trata-se, na verdade, de uma repreensão pela prática delitiva 

própria do tipo penal, bem como considerando que a hipossuficiência não 

é causa extintiva da punibilidade, indefiro o pedido de isenção ao 

pagamento da pena de multa imposta.

3 - Nesse diapasão, dê-se vista dos autos à defesa para se manifestar 

acerca do cálculo da pena de multa acostado aos autos às fls. 111/113v.

 Às providências.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 325581 Nr: 6712-51.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LURDES RODRIGUES FIN, LUCAS PEREIRA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, autorizada pela legislaçao vigente, em atenção ao contido na 

f. 56, que INTIMO o advogado DR. NEVIO PEGORARO, OAB/MT 6904, para, 

querendo, no prazo legal manifestar-se nestes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 268064 Nr: 8434-91.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DE ARAÚJO VOGEL, MICHELE DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20.719

 CERTIFICO, autorizada pela legislação processual vigente, que INTIMO a 

DEFESA para, no prazo legal, apresentar a defesa, nos termos da ordem 

judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 261829 Nr: 4773-07.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO GARCIA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, que intimo o advogado do executado para, em 05 dias, 

manifestar-se acerca dos cálculos penais e da manifestação do MP.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 317040 Nr: 973-97.2018.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANTONIO VALDI GOMES DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YARA DA SILVA SANTOS 

BEZERRA - OAB:OAB/MT-18828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, autorizada pela legislação processual vigente, ante a certidão 

da Oficial de Justiça de f.21, QUE INTIMO a advogada do requerente para, 

no prazo de 05 dias, manifestar-se nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 256308 Nr: 1578-14.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA DIAS PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE MAGNANI - 

OAB:8836/MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, que INTIMO o advogado para, no prazo legal, 

apresentar memoriais, conforme determinado no termo de audiência.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 310081 Nr: 14675-47.2017.811.0015

 AÇÃO: Execução de Medidas Sócio-Educativas->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO SAULO DA SILVA 

COLMATI - OAB:OAB/MT 5.424-B

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerida para 

apresentar alegações finais no prazo de 03 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 255105 Nr: 912-13.2016.811.0015

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PEDRO BALBINO DE OLIVEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO H. BRANDÃO - 

OAB:MT/19.221, JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA - OAB:23.145-MT, 

KARIZA D. SIMONETTI AGUIAR - OAB:15.532 -OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaqueline Salete Pedroski - 

OAB:21.070/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar-se no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 291466 Nr: 3203-49.2017.811.0015

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SK, RHFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FABIANO CARDOSO, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA QUE COMPARECÇA 

Á AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 

18/07/2018,ÂS 15 HORAS.

Resumo da Inicial: TRATA-SE DE PEDIDO DE AÇÃO DE ADOÇÃO 

UNILATERIAL COM DESTITUIÇÃO DO PÁTRIO PODER EM FACE DE 

FABIANO CARDOSO, EM FAVOR DE SEU FILHO, R.H.F.C, ATUALMENTE 

SOB A GUARDA DE FATO DE SUA GENITORA.

Despacho/Decisão: Vistos etc.1. Considerando a necessidade de 

readequação de pauta, redesigno a audiência de instrução e julgamento 

para o dia 18 de julho de 2018, às 15h00min.2. Cumpra-se nos termos da 

decisão de fl. 552/552-v. 3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

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, YARA APARECIDA 

CORREA REALI, digitei.

Sinop, 25 de maio de 2018

Cleber Zuanazzi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 542220 Nr: 10978-23.2018.811.0002

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: GESTORA ADMINISTRATIVA DA CENTRAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEUDER LIMA DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEUDER LIMA DE ASSIS - 

OAB:20006/O

 ID. 542220

 Vistos.

À vista das informações prestadas pela Gestora Administrativa da Central 

de Distribuição (fls. 4/5), INTIME-SE o Dr. Heuder Lima de Assis para, 

querendo, se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, conclusos.

 Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão servirá como comunicação (Ordem de Serviço n.º 2/2017/DF).

Várzea Grande-MT, 27 de junho de 2018.

 JONES GATTASS DIAS

 Juiz de Direito Diretor do Foro

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 541269 Nr: 10563-40.2018.811.0002

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ANTONIA ROSANA PERIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIA ROSANA PERIN - 

OAB:11809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feitas essas considerações, DEFIRO o pedido de restituição formulado 

por ANTONIA ROSANA PERIN, referente ao pagamento em duplicidade da 

Guia nº. 21836, nos termos do inc. I do art. 487 do 

CPC/2015.Comunique-se ao Departamento de Controle e Arrecadação do 

Tribunal de Justiça – TJ/MT para as providências.Sem condenação em 

custas e honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie. Após, 

arquive-se com as cautelas de praxe.P.R.I.Várzea Grande-MT, 3 de julho 

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-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002176-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA SANTANA MARQUES E SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT0015348A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SANTANA DA SILVA FILHO (INVENTARIADO)

LUCINEIDE SANTANA MARQUES DOS SANTOS (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1002176-19.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 120.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: INVENTÁRIO (39)/[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

Inventário e Partilha] Certifico que, da análise das 1ªs Declarações 

apresentadas constata-se que não foi informado o valor do bem imóvel e 

nem mesmo o saldo das contas deixadas pelo falecido (Art. 620, IV, h, do 

CPC), razão pela qual impulsiono o processo para INTIMAR A 

INVENTARIANTE a regularizar no prazo de 05 (cinco) dias (Prov. 56/2007 - 

CGJ). VÁRZEA GRANDE, 10 de julho de 2018 FIDELIS CANDIDO FILHO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, 

PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003187-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. F. (AUTOR)

Y. F. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ OAB - MT0015910A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. L. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. YNGRID FONSECA DA SILVA, representada por sua genitora 

MARA ERCILIA FONSECA, ingressou com a presente AÇÃO de 

ALIMENTOS c/c guarda e visitas em face de Rogélio Luciano da Silva. 

Recebida a inicial, foram fixados os alimentos provisórios, na quantia de 

30% (trinta por cento) do salário mínimo. Em audiência de conciliação, as 

partes realizaram o acordo de Id. 13742834. Na ocasião, o Ministério 

Público instou-se favorável ao acordo. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Não há preliminares a serem apreciadas. O pedido deve ser 

procedente, tendo em vista que o acordo celebrado pelas partes em 

audiência, preserva suficiente o interesse do menor e não viola nenhuma 

norma legal. Desta forma, Homologo para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado entre as partes (Id. 13742834) e, por 

consequência, resolvo o mérito do presente feito nos termos do artigo 

487, inciso iII, “b” do CPC. Cientifique-se o Ministério Público. Transitada em 

julgado, determino que, depois de observadas as formalidades legais, 

arquive-se. Publique-se Intimem-se Cumpra-se

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 246325 Nr: 6589-73.2010.811.0002

 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: DVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSÃO JURÊ FERREIRA SALES 

- OAB:9372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

CURADORA ESPECIAL - OAB:

 VISTOS.

Trata-se de ação de dissolução de sociedade de fato c/c partilha de bens 

e alimentos proposta por DÁBADA VERÔNICA DE SOUZA em face JORGE 

ALENCAR SANTOS.

Compulsando os autos, verifica-se que estão paralisados há meses, 

diante da inércia da parte autora, que embora devidamente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, quedou-se inerte, já que presumo válida a 

intimação de fl. 119, uma vez que dirigida ao endereço informado na inicial, 

cumpre às partes atualizar o respectivo endereço sempre que houver 

modificação temporária ou definitiva, nos termos do art. 274, parágrafo 

único, do CPC.

JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no art. 485, inciso III, 

§1, ambos do Código de Processo Civil, e por corolário, revogo a liminar 

concedida à fl. 44.

Sem custas e sem honorários por ser a parte autora beneficiária da 

assistência judiciária gratuita.

 Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as 

necessárias baixas e anotações.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 269276 Nr: 9715-97.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRDC, LUZIA RIBEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVENIL PEREIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE REGINA RIBEIRO 

NASCIMENTO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Renove-se a intimação determinada à fl. 71. Sendo negativa, proceda-se 

por edital.

II- Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 253369 Nr: 12097-97.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VARDS, CLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PETERSEN MORETTI - 

OAB:MT 7.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

I- Renove-se a intimação determinada à fl. 85, expedindo-se o necessário.

II- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 345234 Nr: 12074-15.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGCS, NBCS, SHSCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMARY MENEZES SOUZA - 

OAB:14905 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Antes de analisar o pedido de fls. 59/60 e, considerando que um dos 

autores atingiu a maioridade civil, conforme documento de fl. 13, determino 

que regularize a representação processual, no prazo de 10 dias, juntando 

nos autos procuração outorgada pela própria MELISSA GABRIELA COATI 

SILVA ou requeira o que julgar cabível.

 II - Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 285344 Nr: 4422-15.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERLON BOM DESPACHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIDA KAROLINE GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUTH AIARDES - OAB:15463
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 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.: 382380 Nr: 278-90.2015.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSIEL FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:18006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:MT 16.006, DEBORAH MARGARIDA MARTINS FERRIRA - 

OAB:13.672

 Processo nº 278-90.2015.811.0002

código:382380

VISTOS.

I- Defiro o pedido de fl. 73.

 II- Por fim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

11/09/2018, às 14h 30m, ocasião que serão ouvidas as partess e suas 

testemunhas a serem arroladas.

III- Intime-se.

IV- Notifique-se.

V- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

VI- Cumpra-se.

Várzea Grande, 09 de julho de 2018.

Dr. JOSÉ ANTONIO BEZERRA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 321626 Nr: 18037-38.2013.811.0002

 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: APDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUCLEO DE PRÁTICAS 

JURIDICAS DA UNIVAG - OAB:

 Processo nº 18037-38.2013.811.0002

código:321626

VISTOS.

I- Defiro o pedido de fl. 103.

 II- Por fim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

18/09/2018, às 14h 00m, ocasião que serão ouvidas as partess e suas 

testemunhas a serem arroladas.

III- Intime-se.

IV- Notifique-se.

V- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

VI- Cumpra-se.

Várzea Grande, 09 de julho de 2018.

Dr. JOSÉ ANTONIO BEZERRA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 298601 Nr: 19151-46.2012.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KJDSP, MARINEI HELOISA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON JUNIOR DA SILVA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA - OAB:5767/MT, JOAO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:14249/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Intime-se a(o) inventariante, pessoalmente, por mandado, para no prazo 

de 05 (cinco) dias dar regular andamento ao feito, atendendo, 

integralmente a determinação contida à fl. 59, sob pena de extinção do 

processo por abandono de causa (art. 485, § 1º do CPC).

II- Decorrido o prazo, com ou sem resposta, dê-se vista ao repre-sentante 

do Ministério Público.

III- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 214523 Nr: 9862-31.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRADA-RGVADL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA LANZI HORSCHUTZ - 

OAB:6525-E, ROSILAYNE FIGUEIREDO CAMPOS - UNIVAG - OAB:6540

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Indefiro os pedidos manejados às fls. 93/95, posto que para tal deve 

valer-se de ação própria e adequada à sua pretensão, o que não se 

coaduna com a forma apresentada.

II- Nessa esteira, intime-se a parte exequente, pessoalmente, por meio de 

Oficial de Justiça, a promover o andamento do feito, no PRAZO DE 05 dias, 

sob pena de assim não o fazendo, não ser resolvido o mérito, nos termos 

do ARTIGO 485, §1º DO CPC.

III- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 294983 Nr: 15172-76.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHDDP, REGIANE DIAS PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON FERREIRA DE PORTUGAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I- Intime-se a parte autora, por edital para promover o andamento do feito, 

no PRAZO DE 05 dias, sob pena de assim não o fazendo, não ser 

resolvido o mérito, nos termos do ARTIGO 485, §1º DO CPC.

II- Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 442059 Nr: 7799-52.2016.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PFDO, MFDO, SSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCDS, MF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA CRISTINA LIRA DE 

OLIVEIRA - DEFENSORA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 Diante do exposto, DECLARO DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA 

deste Juízo, para processar e julgar a presente ação, base forte no art. 

147, I, do ECA c/c art. 64, §1º, do CPC e, em consequência, determino a 

remessa dos autos à Comarca de Cuiabá - MT, que por ser o local onde 

residem os infantes na companhia de sua genitora, é o foro competente 

para a apreciação e julgamento da ação. Remetam-se os autos com as 

nossas homenagens de estilo. Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação
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 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 246208 Nr: 6516-04.2010.811.0002

 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: MLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO TEIXEIRA LACERDA - 

OAB:15283

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Alexandre Schoffen 

- OAB:10.657

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito 

encontra-se paralisado há mais de (01)ano, a depender de providências 

única e exclusivamene do Requerente.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 375306 Nr: 23245-66.2014.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAVFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE DE AZEVEDO 

SIQUEIRA - OAB:19616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELE DE AZEVEDO 

SIQUEIRA - OAB:19616, SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - 

OAB:5019/MT

 VISTOS.

Carlos Alexandre Meirelles, devidamente qualificado, ingressou com 

AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO em face de Jacklaynne Aparecida Viana 

Franco Meirelles.

 Pela petição de fl. 225 o autor requereu a desistência da ação, com 

expressa anuência da requerida (procuração de fl. 226).

É o relatório.

Decido.

Preleciona THEOTÔNIO NEGRÃO, em sua obra “Código de Processo Civil e 

legislação processual em vigor”, em comentário ao art. 485, inciso viii, do 

CPC:

 “O pedido de desistência da ação somente poderá ser acolhido se houver 

assentimento do réu, que já tenha oferecido resposta, ou por renúncia do 

autor ao direito pleiteado.” (RJTAMG 38/230).

 Em consequência, com fundamento no art. 485, VIII C/C 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, homologo o pedido de desistência 

formulado, nos termos sobreditos, e, por corolário, revogo a liminar de fls. 

105/106.

Custas ex legis.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as devidas baixas e cautelas 

de estilo.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 339961 Nr: 7932-65.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KTDSB, BSDSB, CDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:17672, NADIR BLEMER DE CARVALHO - OAB:OAB/MT 11.595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABRAHAM LINCOLN DE 

BARROS FERREIRA - OAB:MT 8.777, ALYNE RAMMINGER PISSANTI - 

UNIVAG - OAB:12.120, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237, ELLEN 

LAURA LEITE MUNGO - OAB:10604/MT, MICHELLE MARIE DE SOUZA - 

UNIVAG - OAB:OAB/MT 9439-A

 VISTOS.

A pesquisa via BACEN JUD já fora deferida e o espelho encontra-se 

acostado às fls. 125, onde consta que fora infrutífera, o mesmo com a 

pesquisa via RENAJUD, cujo espelho encontra-se às fls. 124.

O protesto do título já se efetivou, conforme se denota de fls. 119.

Desta forma, conforme espelhos anexados a esta decisão, foram feitas 

novas pesquisas, ambas novamente infrutíferas.

 Diante do exposto:

I- Vistas à parte exequente para manifestação com relação ao 

prosseguimento do feito.

II- Em seguida, ao Ministério Público.

III- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 347663 Nr: 13991-69.2014.811.0002

 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: AVBP, NELCIMARA BACK PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI PEREIRA NEIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DEFENSORIA PUBLICADO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a decisão proferida nos autos em apenso, intime-se o 

requerente para, querendo, no prazo de 05 dias, aditar o pedido inicial e 

promover os atos e diligências que lhe compete para o prosseguimento do 

feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 323413 Nr: 19808-51.2013.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INACIO CONSTANTINO GOZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECUJUS ELIANE APARECIDA PAITER GOZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSÃO JURÊ FERREIRA SALES 

- OAB:9372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I– Tendo em vista o plano de partilha apresentado às fls. 112/113 e 

considerando o interesse de incapaz, conceda-se vistas ao Ministério 

Público, base forte no art. 178, II, CPC/2015.

 II- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 65399 Nr: 1480-88.2004.811.0002

 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: K. C. A. DE F. REP. P/ MÃE MARLENE ALMANDES 

FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LUCINDO LÚCIO DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL ARAUJO - 

OAB:12064, Glaziane Teixeira da Silva - OAB:8575, JULIANA LEITE 

MELO - OAB:11.679, KARLA CRISTINA FERREIRA DE ARRUDA - 

OAB:10551, MARAIZA DA SILVA PAIXÃO - OAB:11501/MT, MICHELLE 

FASCINI XAVIER - OAB:11413/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:MT 

12.790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Considerando que KAROLAINE ALMANDES DE FRANÇA atingiu a 

maioridade civil, determino que regularize a representação processual, no 
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prazo de 10 dias, juntando nos autos procuração ou requeira o que julgar 

cabível, sob pena de extinção.

II - Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 333688 Nr: 2260-76.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GECDM, TATIANE ADENIR DAS CHAGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACIR EDSON DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Intime-se a parte exequente, na pessoa de sua Defensora Pública, para 

trazer aos autos o valor atualizado da dívida alimentar, no prazo de 10 

dias.

II – Cumprido o item anterior, voltem-me conclusos para apreciação.

III - Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 208947 Nr: 4732-60.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACPrPsmKDCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Intime(m)-se o(a) exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se acerca do parecer ministerial de fls. 125/126, requerendo o 

que julgar cabível e, se o caso, apresente o respectivo cálculo.

II- Defiro o pedido manejado à fl. 116-verso, item 2. Expeça-se o 

necessário.

III- Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 312974 Nr: 9099-54.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSSJ, ERDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, PAULO F SCHNEIDER - OAB:OAB/MT 8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUCLEO DE PRÁTICAS 

JURÍDICAS - UNIC - JORGE JOSÉ NOGA (CURADOR) - OAB:

 Vistos. Logo, inexiste razão que autorize a mitigação da regra da 

“perpetuatio jurisdictionis”, consagrada pelo artigo 516, inciso II, do 

CPC.Desta feita, nos termos do artigo 516, inciso II, do CPC, DECLARO a 

incompetência deste Juízo da Primeira Vara de Família e Sucessões da 

Comarca de Várzea Grande para o processo e julgamento do presente 

feito, pelo que DETERMINO a remessa dos autos à Terceira Vara de 

Família e Sucessões desta Comarca.Preclusa a via recursal, REMETA-SE 

ao Juízo competente.Às providências.INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 230660 Nr: 10857-10.2009.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVDSGGRPSMLADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Dias Correa - 

OAB:11583/MT, MANOEL JOZIVALDO TAVARES DA SILVA - 

OAB:11161-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte autora foi intimada pessoalmente, via edital, para dar andamento 

ao feito, sob pena de extinção, sendo que deixou decorrer o prazo sem 

qualquer manifestação (fls. 172/173).

Ressalte-se que o processo encontra-se paralisado há mais de um ano 

sem qualquer manifestação de interesse da parte, sendo, inclusive 

tentada sua intimação via Oficial de Justiça, cuja diligência restou 

prejudicada ante a possível mudança de endereço da parte.

 Diante de tal cenário, foi determinada a intimação da autora por edital, 

inclusive, a pedido da própria Defensora que assiste a parte, uma vez que 

não conseguiu manter contato com a mesma.

Destarte, a requerente foi intimada pessoalmente para dar prosseguimento 

no feito, como não o fez no prazo legal, é factível a extinção do processo.

Diante do exposto, não resolvo o mérito, com fundamento no Artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil, ante a falta de manifestação da 

parte.

Sem custa e sem honorários.

Cientifique-se o Ministério Público.

Transitada em julgado, ao arquivo com as necessárias baixas e 

anotações.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 413090 Nr: 18400-54.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDSL, MDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI WYSNEY DA COSTA 

MENEZES BATISTA - OAB:15650, GIOVANA MARI VIEIRA DA SILVA 

TERNOVOI DE MORAES - OAB:15907

 Vistos.

I- Intime-se o(a) exequente, por sua Defensora, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, apresente cálculo do valor exequendo.

II- Após, volte-me concluso.

III- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 386039 Nr: 2666-63.2015.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA MOTA DA COSTA VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DA COSTA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN CÉZAR NONATO DA 

COSTA - OAB:12.985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

A procuração não acompanhou a petição de fls. 61. Assim, intime-se o 

subscritor da referida petição para que promova a juntada da procuração 

outorgada, no prazo de 05 dias.

Às providências.

Citação
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Parte(s) Polo Passivo:

WILSON GOMES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)
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Cível; Espécie: DIVÓRCIO LITIGIOSO Parte Autora: REQUERENTE: 

MARIZETH MAZARELO DA CRUZ NASCIMENTO Parte Ré: REQUERIDO: 

WILSON GOMES DO NASCIMENTO Pessoa a ser citada: REQUERIDO: 

WILSON GOMES DO NASCIMENTO Data de Distribuição da Ação: 

15/09/2017 15:48:27. FINALIDADE: CITAÇÃO DO REQUERIDO acima 

mencionado, atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos 

da ação de Divórcio cujo resumo segue abaixo, que lhe move M.M.DA 

C.N., para querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, após o decurso do 

prazo do edital de 30 dias, oferecer contestação, sob pena de revelia. 

RESUMO DA INICIAL: Alega a Requerente que se casou com o Requerido 

em 22/04/1976, conforme Certidão de Casamento que instrue o processo, 

e dessa união não adquiriram bens em comum e tiveram apenas uma filha, 

nascida em 22/01/1979; que diante de inúmeros desentendimentos o 

Requerido saiu de casa estando separados de fato há 38 anos, e nunca 

mais teve notícias do Requerido. Portanto, pretende regularizar o seu 

estado civil desfazendo o vínculo conjugal, requerendo a decretação do 

divórcio e a volta do nome de solteira, qual seja, MARIZETH MAZARELO 

DA CRUZ. 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, FIDELIS 

CANDIDO FILHO, Gestor Judiciário que o digitei e assino eletronicamente.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 443077 Nr: 8399-73.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DA 

ROCHA-UNIVAG - OAB:8004/MT-230904/, UNIVAG - NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896/MT

 CERTIFICO QUE, com fundamento no art. 203, parágrafo 4º do N.C.P.C., 

em face da certidão negativa (citação/intimação/prisão), juntada aos 

autos, encaminho-o à Imprensa, para manifestação no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 402918 Nr: 12890-60.2015.811.0002

 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: ACDS, CMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBDAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES RIBEIRO - 

OAB:11646/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do N.C.P.C., abro vistas:

 (xx) À AdvogadA da Autora para manifestar conforme determinado na 

decisão de fl.: 96 no prazo de 05 (cinco) dias..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 65080 Nr: 1219-26.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARrPsmHMDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11323/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do N.C.P.C., abro vistas:

 (xx) Ao Advogado do Requerido para que efetue o pagamento do saldo 

remasnescente no valor constante na fl.: 327 no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme determinado na de fl.: 313-verso.

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003655-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

K. C. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELIANA MARTINS DE AQUINO OAB - MT6947/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. B. (REQUERIDO)

 

Certidão Designação de Audiência ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

V Á R Z E A  G R A N D E  P r o c e s s o  J u d i c i a l  E l e t r ô n i c o 

1003655-47.2018.8.11.0002 Certidão – Designação de Audiência 

Cumprindo Decisão de 04/07/2018(Id13092052), autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência de Conciliação para o 

dia 28/08/2018, às 16h:30min. Várzea Grande/MT, 09 de julho de 2018. 

Aécio da Silva Miranda Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004133-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. C. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEOMAR FERREIRA SILVA OAB - MT15495/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. K. F. D. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Processo 1004133-55.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União 

Estável c/c Guarda Compartilhada e Oferta de Alimentos, proposta por 

GYAN CARLO DE ARRUDA, em desfavor de FRANCIELE D’KATIA FARIAS 

DE MOURA, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. 

Contudo, para o reconhecimento da união estável há necessidade de se 

comprovar a inexistência de impedimento ao casamento (art. 1.723, § 1º, 

do CC). Denota-se dos autos que a petição inicial não preenche os 

requisitos exigidos nos artigos 319 e 320 do CPC/2015, razão pela qual, 

determino a intimação da parte autora para que proceda a emenda a inicial 

no prazo do art. 321, p. ú. do CPC/2015, sanando as irregularidades 

existentes, qual seja, acostando aos autos cópia de sua certidão de 

nascimento ou casamento – caso já tenha sido casado anteriormente – 

com averbação de divórcio, bem como apresentando declarações 

firmadas por 3 (três) testemunhas que atestem a convivência e o 

respectivo período, sob pena de indeferimento da inicial. Cumprida a 

emenda, volva-me imediatamente concluso para análise. Intime-se. Às 

providências. SEDE DO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, 

PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002047-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002047-14.2018.8.11.0002. REQUERENTE: ANA CAROLINA DA SILVA 

Vistos etc. Acolho a competência declinada no id. n. 13258194. Trata-se 

de requerimento para expedição de Alvará Judicial nos termos da Lei 

6.858/80, proposto por ANA CAROLINA DA SILVA, para levantamento dos 

valores deixados em uma conta bancária junto à Caixa Econômica Federal 

da qual o de cujus WENDER VARCELES DE SOUZA era titular. Denota-se 
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dos autos que a petição inicial veio desacompanhada de alguns 

documentos. Destarte, DETERMINO que os requerentes, procedam à 

emenda à inicial, nos termos do art. 321, do CPC/2015, acostando aos 

autos, Certidão Negativa da Inexistência de Bens em nome deste e ainda, 

sob pena de indeferimento da inicial. Cumprida a emenda, DETERMINO que 

oficie-se ao INSS (Instituto Nacional da Seguridade Social), buscando 

informativos se há outros beneficiários/dependentes do de cujus, o que 

também deverá ser informado no prazo de 30 (trinta) dias a contar do 

recebimento da presente decisão. Instrua os ofícios com cópias dos 

documentos do de cujus que constam na inicial, com o fito de subsidiar as 

informações solicitadas. Com aporte aos autos, conclusos. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005792-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE RIBEIRO FRANCEZ (REQUERENTE)

IVONE TEREZINHA RIBEIRO FRANCEZ (REQUERENTE)

TACIANE RIBEIRO FRANCEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR FRANCEZ (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Processo 1005792-36.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de requerimento para expedição de Alvará Judicial 

nos termos da Lei 6.858/80, proposto por IVONE TEREZINHA RIBEIRO 

FRANCEZ, TACIANE RIBEIRO FRANCEZ e TATIANE RIBEIRO FRANCEZ, 

para levantamento de valores deixados em conta bancária em nome do de 

cujus Sr. VITOR FRANCEZ. Inicialmente, acolho a competência declinada 

no id. n. 9258613. Defiro a gratuidade de justiça postula, com escoro no 

art. 98, do CPC/2015. Em tempo, determino que a parte autora emende a 

inicial, nos termos do art. 321, do CPC/2015, no prazo de 15 (quinze) dias 

acostando aos autos, cópia da certidão de casamento LEGÍVEL da Sra. 

IVONE TEREZINHA RIBEIRO FRANCEZ para comprovar o vínculo 

matrimonial com o de cujus, bem como documentos pessoais LEGÍVEIS 

(RG e CPF) das autoras, número do CPF do de cujus, além de certidão 

negativa da inexistência de bens em nome do falecido, haja vista a 

declaração de incerteza sobre a existência de bens possivelmente 

deixados pelo extintos, constante na certidão de óbito (id. n. 9170884), 

sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o termo, certifique-se e 

concluso. SEDE DO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003573-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CHRISTINE MELLA (REQUERENTE)

CHRISTIANE MAGALY MELLA (REQUERENTE)

TESSALIA HELENA MELLA ALVES MARTINS (REQUERENTE)

LUCIA HELENA MELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT0007182A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERCILIO MELLA (INVENTARIADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1003573-50.2017.8.11.0002 

CERTIDÃO- Tempestividade (e) Impulsionamento Certifico a tempestividade 

da emenda juntada pela parte autora em ID9946982. Outrossim, autorizada 

pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos 

intimando, na pessoa de seu advogado, a inventariante nomeada para em 

5(cinco) dias comparecer na Secretaria deste Juízo (portando documento 

pessoal com foto, de 2ª a 6ª Feira, das 12:00 às 18:00 horas) a fim de 

prestar compromisso. VÁRZEA GRANDE, 10 de julho de 2018. Assinado 

Digitalmente JOANNE DA SILVA MESQUITA Gestor de Secretaria SEDE DA 

3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE - INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 3688-8421

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002432-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TAIS REGINA CAMPOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1002432-59.2018.8.11.0002 

CERTIDÃO- Decurso de Prazo (E) Impulsionamento Considerando que a 

Carta Precatória com informação de citação positiva foi juntada na data de 

6/6/2018 sob Id13527776, certifico que o requerido deixou transcorrer o 

prazo legal em 29 de junho de 2018 sem contestar nos autos. Ademais, 

face ao Informativo sob Id13311353 e autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e 

Provimento 56/2007, impulsiono estes autos à parte autora para, em 

15(quinze) dias, atualizar nos autos seu endereço. VÁRZEA GRANDE, 10 

de julho de 2018. Assinado Digitalmente JOANNE DA SILVA MESQUITA 

Gestor de Secretaria SEDE DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE - INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

3688-8421

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031630-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. F. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA REGINA MELO FORT OAB - MT0004378A (ADVOGADO)

MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA OAB - MT22928/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. M. D. C. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1031630-58.2017.8.11.0041 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Considerando teor de Diligência sob 

Id13847232, autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, 

impulsiono estes autos à exequente para, em 15(quinze) dias, indicar o 

atual e correto endereço do executado. VÁRZEA GRANDE, 10 de julho 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45780 Nr: 1448-54.2002.811.0002

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE ALVES FERREIRA E/OS HERDEIROS, NICENOR 

FERREIRA PINA, NORENICE FERREIRA PEREIRA, MARIA JOSÉ PEREIRA DE 

OLIVEIRA, JOSÉ MARIA PEREIRA, SANDRA MARIA PEREIRA MARCONI, 

MANOEL TERESINO RODRIGUES DE OLIVEIRA, MARGARETH ARAUJO 

PEREIRA, LUIZ CARLOS MARCONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO: ANTENOR FERREIRA PINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Auxiliadora Dorilêo 

Rosa - OAB:10.046/MT-E, PEDRO VICENTE LEON - OAB:2249, PEDRO 

VICENTE LEON - OAB:2249/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FILIPE BRUNO DOS 

SANTOS, para devolução dos autos nº 1448-54.2002.811.0002, Protocolo 

45780, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 437938 Nr: 5655-08.2016.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDPDC, WPDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS FORMIGA JÚNIOR 

- UNIVAG - OAB:OAB/MT 5645, RENATO DA SILVA BEZERRA - 

ESTAGIÁRIO - OAB:17626/E

 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 intimar a parte requerente, 

para manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , encartada as fls. 

190/191.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005552-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FORMULA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO RONDON BORGES OAB - MT0016606A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRADE ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS EIRELI - EPP 

(RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005552-13.2018.8.11.0002. 

AUTOR: FORMULA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA RÉU: TRADE 

ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS EIRELI - EPP Vistos... À 

vista da ausência de manifestação expressa da parte autora quanto ao 

seu desinteresse na autocomposição (§5º art. 334 CPC), e em 

atendimento ao artigo 334, caput, CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 22/08/2018, às 13:30 horas, a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

desde Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do 

disposto no §3º do art. 334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005534-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON JULIO ESCOLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005534-89.2018.8.11.0002. 

AUTOR: JEFFERSON JULIO ESCOLA RÉU: VIVO S.A. Vistos... Defiro à 

assistência judiciaria a parte autora, nos moldes dos artigos 2º e 4º da Lei 

10.06/50, com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento de 

valores. Anote-se. Por trata-se de pedido feito em sede de tutela 

antecipada, alegando o autor que teve seu nome lançado em órgãos 

restritivos de crédito por dívida que não contraiu junto à ré, recebo-o na 

forma do art. 294, § único, do CPC. Pela análise perfunctória dos fatos e 

documentos tenho por indevida a manutenção do nome da parte autora 

nos cadastros de maus pagadores, pois aduz que o apontamento deu-se 

por dívida que não possui, tratando-se de inclusão indevida. Em se 

tratando de discussão de dívida, especialmente quando se requer a 

declaração de inexistência, recomenda-se a exclusão do nome da parte 

dos órgãos de restrição de crédito até decisão final, evidenciando a 

probabilidade do direito, ressalvando que a matéria será 

pormenorizadamente analisada a posteriori. O prejuízo de difícil reparação, 

caso tenha que aguardar o trâmite processual com seu nome inscrito no 

rol de maus pagadores sem que tenha contraído a dívida configura o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, segundo requisito 

autorizador da medida. DIANTE DO EXPOSTO, concedo A TUTELA 

ANTECIPADA IncIDENTAL para DETERMINAR que o réu providencie o 

cancelamento das inscrições feitas no nome do autor nos cadastros do 

SPC e Serasa referente aos valores cobrados indevidamente (Id. nº 

13987784), no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária que fixo em 

R$ 300,00 (trezentos reais). Diante do interesse da parte autora na 

autocomposição §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art.334, caput, do CPC, 

designo audiência de conciliação/mediação para o dia 22/08/2018, às 

11:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005544-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUELEN FERNANDA BASTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005544-36.2018.8.11.0002. 

AUTOR: LUELEN FERNANDA BASTOS RÉU: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos... Defiro à assistência judiciaria a parte autora, nos moldes dos 

artigos 2º e 4º da Lei 10.06/50, com o pagamento das custas ao final caso 

haja levantamento de valores. Anote-se. Por trata-se de pedido feito em 

sede de tutela antecipada, alegando o autor que teve seu nome lançado 

em órgãos restritivos de crédito por dívida que não contraiu junto à ré, 

recebo-o na forma do art. 294, § único, do CPC. Pela análise perfunctória 

dos fatos e documentos tenho por indevida a manutenção do nome da 
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parte autora nos cadastros de maus pagadores, pois aduz que o 

apontamento deu-se por dívida que não possui, tratando-se de inclusão 

indevida. Em se tratando de discussão de dívida, especialmente quando se 

requer a declaração de inexistência, recomenda-se a exclusão do nome 

da parte dos órgãos de restrição de crédito até decisão final, 

evidenciando a probabilidade do direito, ressalvando que a matéria será 

pormenorizadamente analisada a posteriori. O prejuízo de difícil reparação, 

caso tenha que aguardar o trâmite processual com seu nome inscrito no 

rol de maus pagadores sem que tenha contraído a dívida configura o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, segundo requisito 

autorizador da medida. DIANTE DO EXPOSTO, concedo A TUTELA 

ANTECIPADA IncIDENTAL para DETERMINAR que o réu providencie o 

cancelamento das inscrições feitas no nome do autor nos cadastros do 

SPC e Serasa referente aos valores cobrados indevidamente (Id. nº 

13994067), no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária que fixo em 

R$ 300,00 (trezentos reais). Diante do interesse da parte autora na 

autocomposição §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art.334, caput, do CPC, 

designo audiência de conciliação/mediação para o dia 22/08/2018, às 

11:00 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005535-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON JULIO ESCOLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005535-74.2018.8.11.0002. 

AUTOR: JEFFERSON JULIO ESCOLA RÉU: VIVO S.A. Vistos... Defiro à 

assistência judiciaria a parte autora, nos moldes dos artigos 2º e 4º da Lei 

10.06/50, com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento de 

valores. Anote-se. Por trata-se de pedido feito em sede de tutela 

antecipada, alegando o autor que teve seu nome lançado em órgãos 

restritivos de crédito por dívida que não contraiu junto à ré, recebo-o na 

forma do art. 294, § único, do CPC. Pela análise perfunctória dos fatos e 

documentos tenho por indevida a manutenção do nome da parte autora 

nos cadastros de maus pagadores, pois aduz que o apontamento deu-se 

por dívida que não possui, tratando-se de inclusão indevida. Em se 

tratando de discussão de dívida, especialmente quando se requer a 

declaração de inexistência, recomenda-se a exclusão do nome da parte 

dos órgãos de restrição de crédito até decisão final, evidenciando a 

probabilidade do direito, ressalvando que a matéria será 

pormenorizadamente analisada a posteriori. O prejuízo de difícil reparação, 

caso tenha que aguardar o trâmite processual com seu nome inscrito no 

rol de maus pagadores sem que tenha contraído a dívida configura o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, segundo requisito 

autorizador da medida. DIANTE DO EXPOSTO, concedo A TUTELA 

ANTECIPADA IncIDENTAL para DETERMINAR que o réu providencie o 

cancelamento das inscrições feitas no nome do autor nos cadastros do 

SPC e Serasa referente aos valores cobrados indevidamente (Id. nº 

1398097), no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 

300,00 (trezentos reais). À vista da ausência de manifestação expressa 

da parte autora quanto ao seu desinteresse na autocomposição (§5º art. 

334 CPC), e em atendimento ao artigo 334, caput, CPC, designo audiência 

de conciliação/mediação para o dia 22/08/2018, às 10:30 horas, a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

desde Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do 

disposto no §3º do art. 334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005632-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENJAMIN DE OLIVEIRA OAB - MT0005041A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS DUARTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005632-74.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: IVONE BATISTA DA SILVA REQUERIDO: ROBERTO 

CARLOS DUARTE Vistos ... Designo audiência para colheita do 

depoimento pessoal do réu para o dia 13 /09/2018, às 17h00min. Oficie-se 

ao Juízo deprecante para as comunicações de praxe, informando ainda a 

data e horário da audiência. Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem com 

as nossas homenagens, observadas as formalidades legais. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005632-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENJAMIN DE OLIVEIRA OAB - MT0005041A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Alvim da Fonseca (REQUERIDO)

ROBERTO CARLOS DUARTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA OAB - MT0007010A (ADVOGADO)

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM OAB - MT0012413S-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 
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VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005632-74.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: IVONE BATISTA DA SILVA REQUERIDO: ROBERTO 

CARLOS DUARTE Vistos ... Designo audiência para colheita do 

depoimento pessoal do réu para o dia 13 /09/2018, às 17h00min. Oficie-se 

ao Juízo deprecante para as comunicações de praxe, informando ainda a 

data e horário da audiência. Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem com 

as nossas homenagens, observadas as formalidades legais. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002993-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - 

SPE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1002993-83.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I 

REQUERIDO: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA 

GRANDE - SPE LTDA Vistos... Em virtude de readequação de pauta, 

redesigno a audiência de conciliação/mediação para o dia 15/08/2018, às 

17:30h, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002840-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MESSIAS BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PEREIRA DA CUNHA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1002840-50.2018.8.11.0002. 

AUTOR: ANTONIO MESSIAS BARBOSA RÉU: PEDRO PEREIRA DA CUNHA 

Vistos... Em virtude de readequação de pauta, redesigno a audiência de 

conciliação/mediação para o dia 15/08/2018, às 17:00h, a ser realizada 

por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002840-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MESSIAS BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PEREIRA DA CUNHA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1002840-50.2018.8.11.0002. 

AUTOR: ANTONIO MESSIAS BARBOSA RÉU: PEDRO PEREIRA DA CUNHA 

Vistos... Em virtude de readequação de pauta, redesigno a audiência de 

conciliação/mediação para o dia 15/08/2018, às 17:00h, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002971-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITE FERREIRA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1002971-25.2018.8.11.0002. 

AUTOR: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. RÉU: EDITE 

FERREIRA DA SILVA Vistos... Em virtude de readequação de pauta, 

redesigno a audiência de conciliação/mediação para o dia 15/08/2018, às 

16:30h, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002956-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAIK JHONATAN SILVA DOS ANJOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1002956-56.2018.8.11.0002. 

AUTOR: MAIK JHONATAN SILVA DOS ANJOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... Em virtude de readequação 

de pauta, redesigno a audiência de conciliação/mediação para o dia 

15/08/2018, às 16:00h, a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente 

por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002956-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAIK JHONATAN SILVA DOS ANJOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1002956-56.2018.8.11.0002. 

AUTOR: MAIK JHONATAN SILVA DOS ANJOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... Em virtude de readequação 

de pauta, redesigno a audiência de conciliação/mediação para o dia 

15/08/2018, às 16:00h, a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente 

por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001555-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO GONCALO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID DE SOUZA EICKHOFF OAB - MT0010216A (ADVOGADO)

EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI OAB - MT0009203A 

(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)
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Processo n.º 1001555-22.2018.8.11.0002 Vistos... Em virtude da 

indisponibilidade de realização das audiências, hei por bem em redesigná- 

las para o dia 01.08.2018 as 08:00. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004973-36.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER CEZARIO LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT0009943A-O 

(ADVOGADO)

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1004973-36.2016.8.11.0002. 

AUTOR: WAGNER CEZARIO LEITE RÉU: VIVO S.A. Vistos... Em virtude de 

readequação de pauta, redesigno a audiência de conciliação/mediação 

para o dia 15/08/2018, às 13:00h, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000156-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI SANTOS FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1000156-55.2018.8.11.0002. 

AUTOR: VALDINEI SANTOS FERREIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos... Em virtude de 

readequação de pauta, redesigno a audiência de conciliação/mediação 

para o dia 15/08/2018, às 15:30h, a ser realizada por conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000156-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI SANTOS FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1000156-55.2018.8.11.0002. 

AUTOR: VALDINEI SANTOS FERREIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos... Em virtude de 

readequação de pauta, redesigno a audiência de conciliação/mediação 

para o dia 15/08/2018, às 15:30h, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002959-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON COSTA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

ILANA CRISTINA DA SILVA OAB - MT0016636A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1002959-11.2018.8.11.0002. 

AUTOR: EDILSON COSTA SILVA RÉU: ENERGISA S/A Vistos... Em virtude 

de readequação de pauta, redesigno a audiência de conciliação/mediação 

para o dia 15/08/2018, às 14:00h, a ser realizada por conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002959-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON COSTA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

ILANA CRISTINA DA SILVA OAB - MT0016636A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1002959-11.2018.8.11.0002. 

AUTOR: EDILSON COSTA SILVA RÉU: ENERGISA S/A Vistos... Em virtude 

de readequação de pauta, redesigno a audiência de conciliação/mediação 

para o dia 15/08/2018, às 14:00h, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000051-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THARCILA TAVARES ALMIRAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1000051-78.2018.8.11.0002. 

AUTOR: THARCILA TAVARES ALMIRAO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... Em virtude de readequação 

de pauta, redesigno a audiência de conciliação/mediação para o dia 

15/08/2018, às 15:00h, a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente 

por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000051-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THARCILA TAVARES ALMIRAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1000051-78.2018.8.11.0002. 

AUTOR: THARCILA TAVARES ALMIRAO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... Em virtude de readequação 

de pauta, redesigno a audiência de conciliação/mediação para o dia 

15/08/2018, às 15:00h, a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente 

por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003003-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELVECIO TAVARES DE CARVALHO JUNIOR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003003-30.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I 

EXECUTADO: HELVECIO TAVARES DE CARVALHO JUNIOR Vistos... Ao 

autor para manifestar-se sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça sob Id. 

nº 13729469. Feito isso, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003003-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELVECIO TAVARES DE CARVALHO JUNIOR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1003003-30.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I 

EXECUTADO: HELVECIO TAVARES DE CARVALHO JUNIOR Vistos... Em 

virtude de readequação de pauta, redesigno a audiência de 

conciliação/mediação para o dia 15/08/2018, às 18:00h, a ser realizada 

por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002213-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALUVITRAL ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS EIRELI - ME (RÉU)

CONSTRUTORA ALUVITRAL EIRELI - ME (RÉU)

EDMAR DA SILVA FERREIRA DE SALES (RÉU)

GENI SOARES DE SALES FERREIRA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente para no prazo de 

cinco (05) manifestar acerca das “Correspondências devolvidas” - ID 

n.13012102 e ID n.13673509.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 385607 Nr: 2399-91.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO EMÍLIO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE - 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICE KELLY NUNES DE MELO - 

OAB:13624-AMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BENNETT BUAINAIN - 

OAB:13373

 CERTIFICO QUE A PARTE AUTORA NÃO APRESENTOU MEMORIAIS, E 

QUE A PARTE RÉ APRESENTOU MAS INTEMPESTIVAMENTE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 440385 Nr: 6972-41.2016.811.0002

 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: GEVANILDO CARLOS NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 12.903

 IMPULSIONO estes autos para intimar as partes sobre o laudo pericial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 436498 Nr: 4889-52.2016.811.0002

 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: AGENOR GREGORIO DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA - 

OAB:8.184-A

 IMPULSIONO estes autos para intimar as partes sobre o laudo pericial

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005559-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE RABELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE CRISTINA SOUSA SILVA OAB - MT23096/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPE PORTAL DOS IMIGRANTES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005559-05.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: ELAINE RABELO DA SILVA REQUERIDO: SPE PORTAL DOS 

IMIGRANTES LTDA 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. Com fulcro no art. 

334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

22/08/2018, às 14:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, 

para comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente 

ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 
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houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005488-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOLANGE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA HELENA GIRALDELLI OAB - MT0009141A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005488-03.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: MARIA SOLANGE FERREIRA REQUERIDO: LOJAS 

AMERICANAS S.A. Vistos... Defiro à assistência judiciaria a parte autora, 

nos moldes do artigo 98 do CPC, com o pagamento das custas ao final 

caso haja levantamento de valores. Anote-se. Por tratar-se de pedido feito 

em sede de tutela antecipada, alegando o autor que a requerida vem 

cobrando valores indevidos, recebo-o na forma do art. 300, do CPC. Para 

a concessão de tutela antecipatória, mister se faz a apreciação de dois 

requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. A probabilidade que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos, sendo necessário o convencimento do 

juiz de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. A 

probabilidade do direito, de natureza notavelmente documental, pressupõe 

a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise 

perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado, senão 

vejamos; Da análise dos autos, verifico que a parte autora adquiriu 01 

aparelho celular SANSUNG GALAXY J5 PRIME, pelo valor de R$ 699,00 

(seiscentos e noventa e nove reais), optando pelo parcelamento em 08 

vezes, conforme NFe sob a Id. nº 13963490 - Pág. 1. No entanto, quando 

a autora recebeu a fatura do seu cartão de crédito, percebeu que havia 

sido cobrado juros, e ao invés do valor da parcela totalizar a quantia de R$ 

87,37 (oitenta e sete reais e trinta e sete centavos), a mesma veio no 

montante de R$ 96,84 (noventa e seis reais e oitenta e quatro centavos), 

acrescida ainda de juros de R$ 38,39 (trinta e oito reais e trinta e nove 

centavos), bem como, de IOF sobre a operação, no valor total de R$ 9,67 

(nove reais e sessenta e sete centavos). Vale destacar que, o valor de 

R$ 38,39, relativo aos juros, será acrescido em cada uma das 08 

parcelas, conforme discriminado na fatura, portanto, o valor final do 

aparelho celular, será na quantia de R$ 1.091,15 (um mil e noventa e um 

reais e quinze centavos), e não de R$ 699,00 (seiscentos e noventa e 

nove reais), conforme anunciado pela Requerida. Por este motivo, requer 

em sede de tutela antecipada, o imediato reembolso em favor da 

Requerente, do montante a maior pago, bem como, a suspensão das 

cobranças de juros e IOF nas parcelas seguintes do celular, que integram 

a fatura do cartão de créditos da Autora, cuja compra fora realizado no 

dia 11/06/2018. Nesse sentido, verifico estar demonstrado o primeiro 

requisito autorizador da medida. Em relação ao perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, também vejo estar demonstrado, vez que a 

autora não pode suportar o pagamento dos juros impostos pela empresa 

requerida, ainda mais quando foi-lhe oferecido parcelamento sem juros, 

logo, Evidente está o ato ilícito perpetrado, eis que fora lançado débito no 

cartão de crédito de valor não devido. Entende a jurisprudência. CIVIL - 

APELAÇÃO - DANOS MORAIS - COMPRA PARCELADA EM CARTÃO DE 

CRÉDITO - COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO - DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DOS SERVIÇOS - DANO RECONHECIDO. - Por se tratar de relação de 

consumo, por força do artigo 14, do CDC, a responsabilidade das 

companhias aéreas é objetiva. Evidenciado o defeito na prestação dos 

serviços, imperioso o reconhecimento do dano e, por evidente, o dever de 

indenizar. DANO MORAL - VALOR INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. - O valor da indenização a título de dano moral 

deve ser razoável e proporcional, para evitar o enriquecimento sem causa 

do beneficiário, e, por outro lado, punir o ofensor na tentativa de ser evitar 

a repetição da prática. (AP 5001315-97.2013.827.0000, Rel. Des. JOÃO 

RIGO, 5ª Turma da 2ª Câmara Cível, julgado em 08/07/2015). (TJ-TO - AC: 

50013159720138270000, Relator: JOÃO RIGO GUIMARÃES) DIANTE DO 

EXPOSTO, concedo PARCIALMENTE A TUTELA ANTECIPADA para 

DETERMINAR que a requerida proceda junto à operadora de crédito a 

suspensão da cobrança de: I – 08 parcelas de juros no valor de R$ 38,39 

(trinta e oito reais e trinta e nove centavos); II – de IOF sobre a operação, 

no valor total de R$ 9,67 (nove reais e sessenta e sete centavos), 

embutidos no valor da parcela de R$ 96,84 (noventa e seis reais e oitenta 

e quatro centavos). Ambas referentes à compra do aparelho celular 

SANSUNG GALAXY J5 PRIME, Id. nº 13963490 - Pág. 1, indicadas na 

fatura de cartão de Id. nº 13963527 - Pág. 1. Para tanto, concedo prazo de 

05 dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 200,00 (duzentos 

reais). Para efetivação da medida, oficie-se a operadora de Cartão de 

Crédito sobre o aqui determinado. Diante do interesse da parte autora na 

autocomposição §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art.334, caput, do CPC, 

designo audiência de conciliação/mediação para o dia 22/08/2018, às 

09:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005444-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPPE LUAN RODRIGUES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO OAB - MT0017658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005444-81.2018.8.11.0002. 

AUTOR: FELIPPE LUAN RODRIGUES SILVA RÉU: DOMANI DISTRIBUIDORA 

DE VEICULOS LTDA 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. Diante do interesse 

da parte autora na autocomposição §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 

334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

22/08/2018, às 09:00 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, 

para comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente 

ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 
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acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000490-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO)

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA FERRETE BERTASSO (RÉU)

IMOVELI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - EPP (RÉU)

LUIZ RICARDO DE LIMA (RÉU)

LUIZ CARLOS BERTASSO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1000490-26.2017.8.11.0002. 

AUTOR: DANILO DOS SANTOS RÉU: LUIZ RICARDO DE LIMA, VANESSA 

FERRETE BERTASSO, LUIZ CARLOS BERTASSO, IMOVELI CONSULTORIA 

IMOBILIARIA LTDA - EPP Vistos etc. Redesigno audiência de conciliação 

para o dia 11 de setembro de 2018, às 17h00min, devendo ser expedido 

mandado a todos os requeridos, observando o novo endereço da 

requerida Imoveli Consultoria Imobiliária Ltda – Epp no Id. 8138032. 

Considerando que os três primeiros requeridos aparentemente residem em 

condomínio, deverá o Sr. Oficial de Justiça observar o contido no art. 248, 

§ 4º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, com as providências 

necessárias. Várzea Grande, 11 de junho de 2018. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000365-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS BATISTA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT13434/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI DE PAULA (RÉU)

JISMAEL PIRES DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Autos nº 1000365-58.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Defiro o petitório acostado no Id. 8116990. Em assim sendo, 

procedo as seguintes deliberações: 1) Inclua no polo passivo da presente 

demanda SUELI DE PAULA, observando os respectivos dados no petitório 

acima mencionado. 2) Redesigno audiência de conciliação para o dia 11 de 

setembro de 2018, às 17h20min, consignando os endereços de ambos os 

requeridos na mesma petição. Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande, 11 

de junho de 2018. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000365-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS BATISTA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT13434/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI DE PAULA (RÉU)

JISMAEL PIRES DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1000365-58.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 24.756,04; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[COMPRA E VENDA, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: JOAO CARLOS BATISTA DE ALMEIDA Parte Ré: 

RÉU: JISMAEL PIRES DE OLIVEIRA, SUELI DE PAULA O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, 

apresente no prazo de cinco dias, o CEP do endereço da requerida Sueli . 

Processo: 1000365-58.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 24.756,04; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) OBSERVAÇÃO: O 

processo está integramente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. VÁRZEA GRANDE - MT, 10 de julho 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: 1005147-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEVANE LOPES RODRIGUES DOS ANJOS (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)

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: 1005147-11.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 3.634,96; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[PERDAS E DANOS]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

CLAUDEVANE LOPES RODRIGUES DOS ANJOS 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 , 10 de julho de 2018. Atenciosamente, CELIA REGINA 

BRANDAO CONTE Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 - TELEFONE: (65) 36888440

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 515449 Nr: 21881-54.2017.811.0002

 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: IVAN CARLOS DE OLIVEIRA, GILSON JOSÉ DE 

OLIVEIRA, CLEIA SILVA PINTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON OLIVEIRA, LUCIANA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO SILVA ALVES - 
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OAB:8882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUELI SILVEIRA - 

OAB:3634/MT

 Certifico que, as contrarrazões foram oferecidas no prazo legal. NADA 

MAIS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 55249 Nr: 1408-38.2003.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI XAVIER DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABUR PNEUS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE MARIA DE SOUZA E 

SILVA - OAB:OAB/MT19.569, ELCI JAQUES ANDRADE - OAB:12.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karla de Jesus Sousa 

Oliveira - OAB:7.665, PAULO ROGÉRIO MAEDA - OAB:20.912

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVES DAS ADV. ELCI JAQUES 

ANDRADE E ELAINE MARIA DE SOUZA E SILVA, OAB-MT 12924 E 19569 

RESPECTIVAMENTE, PARA, NO PRAZO LEGAL, JUNTAREM AOS AUTOS 

COMPROVANTE DO PREPARO (CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS) PARA 

A CARTA PRECATÓRIA A SER FEITA PARA LONDRINA-PR, OU 

REQUERER O QUE DE DIREITO.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004345-76.2018.8.11.0002

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):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004345-76.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: JOSE CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO REQUERIDO: TIM 

CELULAR S.A. Vistos. Em que pese a manifestação expressa da parte 

autora no desinteresse na autocomposição, nos termos do art. 334, § 4º, I, 

a audiência não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual. Desse modo, 

designo para o dia 11 de setembro de 2018, às 16h20, 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. Sem prejuízo, 

defiro o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º. VIII, 

do CDC, pois evidenciada a relação consumerista e a hipossuficiência da 

parte autora em relação à ré. Determino que a requerida, no prazo da 

defesa, junte aos autos a cópia do contrato e documentos apresentados 

por ocasião da contratação que deu origem ao débito em discussão. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea 

Grande, 8 de junho de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008629-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES INCORPORACOES SPE LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO CANDIOTTO FREIRE OAB - MG104784 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA LUZIA VIANA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008629-64.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES INCORPORACOES SPE LTDA 

EXECUTADO: JESSICA LUZIA VIANA Vistos. Trata-se de execução de 

título extrajudicial promovido por MRV Prime Parque Chapada dos 

Guimaraes Incorporações SPE Ltda. em desfavor de Jéssica Luzia Viana, 

ambos devidamente qualificados nos autos. As partes celebraram acordo, 

requerendo a sua homologação, conforme id. 13889515. Após os autos 

vieram conclusos para deliberação. É o relatório. Decido. Analisando o 

acordo celebrado pelas partes, vislumbro que os requisitos de validade, 

existência e eficácia dos negócios jurídicos encontram-se presentes, uma 

vez que assinados pelas partes. Assim, HOMOLOGO o acordo formulado 

no id. 13889515 para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, por 

conseguinte, suspendo o curso do presente processo até o seu integral 

cumprimento (05/05/2019), nos termos do art. 922, caput, do Código de 

Processo Civil. Transcorrido o prazo convencionado, venha à parte 

exequente manifestar-se nos autos quanto ao cumprimento do acordo, 

valendo seu silêncio como concordância tácita ao adimplemento da dívida. 

Outrossim, expeça-se alvará em favor da parte executada para 

levantamento do valor penhorado no id. 13529541. Oportunamente, 

venham-me os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003303-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE RAMOS DA SILVA (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:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se a respeito do Ofício de Informação de id 14080295 , 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005520-76.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON NUNES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para comparecer nesta 

Secretaria a fim de promover a retirada do Termo de Penhora, a sua 

averbação e posterior comprovação de tais providências nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004549-91.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GASTAO FELIX DE MORAES (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)

Outros Interessados:
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REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início no dia 21/08/2018, às 13h00min, por ordem 

de chegada, no Centro Médico CPA, sito à Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 

07 - CPA I (fundos do terminal rodoviário), Cuiabá-MT. Deverá o periciado 

levar todos os documentos, atestados e exames complementares que 

porventura possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002203-70.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BIZERRA DE ASSIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT0006351A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA NEGRÃO BORGES (RÉU)

EDUARDO CARLOS BORGES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO BARROS DUARTE OAB - MT5373/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARIA APARECIDA DE ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE CARLOS SENABIO (TERCEIRO INTERESSADO)

MAGNO ROSA MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001376-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUILHERME DO CARMO DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT0015088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO HONDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT0015701A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 27/07/2018, às 16h00, nos pátios da 

empresa Recapadora Trevão LTDA, localizada na Avenida Governador 

Julio Campos N.º 7300, Jardim Ana Luiza, VÁRZEA GRANDE - MT. No ato 

da perícia, faz-se indispensável a apresentação da MOTOCICLETA 

HONDA XRE 300 ANO 2016 de placa QBN1053/MT, objeto da perícia. 

Ainda, deverão as partes apresentar evidências detalhadas e descritivas 

das manutenções periódicas (revisões) de acordo com o manual da 

motocicleta, bem como as informações acerca da quilometragem e da 

manutenção periódica sugerida pelo fabricante, inclusive quais peças 

foram substituídas por ocasião da manutenção periódica e, caso existam, 

apresentar evidências fotográficas da falha no momento em que foi 

identificado pelo autor ou a sua resolução pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004594-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI APARECIDO JUSTINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ANZILIERO OAB - SC32290 (ADVOGADO)

MANUELLY GLENYSE MEDEIROS OAB - SC39026 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o pagamento dos valores da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, cuja guia deverá ser gerada por meio do sistema CPD, 

através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), devendo informar tal providência nos autos, juntando a 

guia e o comprovante do respectivo pagamento. Julio Alfredo Prediger 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000414-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOILEY ANTONIO DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

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 Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 338699 Nr: 6870-87.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATHAN DIAS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/MT, LUIS MARIO TEIXEIRA - OAB:13912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Considerando a ausência de manifestação em relação a 

decisão/intimação retro, venha a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando o regular 

andamento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 387084 Nr: 3357-77.2015.811.0002

 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: RUBENS SEDANO SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:MT 6.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/0

 Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este Juízo, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 52817 Nr: 6950-71.2002.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CIRO BARBATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO ALVES DE SOUZA, ELCI MACIEL 

DOS SANTOS, ANGELA MARIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACILIO PERON - 

OAB:3684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonheir Roza Soares - 

OAB:5674

 Por meio da presente ato, intimo parte a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 233286 Nr: 13267-41.2009.811.0002

 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
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 PARTE AUTORA: ELIETE DUARTE DA SILVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Geraldo Ribeiro de 

Araújo - OAB:MT 9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 Por meio do presente ato, intimo a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, sob 

pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 117171 Nr: 14782-48.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GONÇALVES GOMES, JULIO MARQUES 

GONÇALVES, LUIZ DOS SANTOS, LAURENTINO GONÇALVES, EDSON 

CORTEZ REAL, ALTINO PANDIM, LUIZ FERNANDO RASQUEL, VANI DE 

SOUZA ALMEIDA, MARIA IRENE RAMALHO MOZER, LIDIA DE JESUS DA 

SILVA, ULÍCIO SANTANA, ANTONIO JOSÉ LUIZ GUERREIRO, CÉLIA 

REGINA SILVEIRA GUERREIRO, ENEDINO ANTUNES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariovaldo Gomes de Oliveira - 

OAB:3546-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO PASSADORE - 

OAB:3008-A/MT, JAIR CARLOS CRIVELETTO - OAB:MT4917, JOCILIA 

DE JESUS CORREA DA COSTA - OAB:2880/MT

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a executada para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar os dados da instituição bancária (nome e nº do banco), 

agência, conta corrente e CPF ou CNPJ do beneficiário para cuja conta a 

transferência dos valores deverá se operar, tudo nos termos da decisão 

retro.

 Por oportuno, registro que para levantamento de valores em conta cuja 

titularidade seja do(a) patrono(a) da parte, a procuração deverá conter 

poderes específicos para tal, nos termos do art. 105 do CPC.

 Julio Alfredo Prediger

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 430856 Nr: 1392-30.2016.811.0002

 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: JOÃO HENRIQUE PATRIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 

LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - 

OAB:19.023-A-MT, FABIO RIVELLI - OAB:297608 S/P, SELMA 

FERNANDES DA CUNHA - OAB:MT 15.600

 Por meio do presente ato, intimo a parte recorrida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar Contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 282974 Nr: 1795-38.2012.811.0002

 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: ANTONIO MARCOS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTON FLAVIO FERNANDES TAFURI, 

HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ-UNIC/HGU, SOCIEDADE 

BENEFICENTE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOISA MARIA BARBOSA 

MEDEIROS - OAB:14811/MT, Raphael Barbosa Medeiros - OAB:10617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STABILE RIBEIRO - 

UNIC - OAB:3213, ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - 

OAB:6347, LIVIA COMAR DA SILVA - OAB:7650-B

 Por meio do presente ato, intimo a parte recorrida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar Contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 449158 Nr: 11461-24.2016.811.0002

 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: MARISA APARECIDA MELLO FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JÚNIOR DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/0

 Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 23/07/2018, às 13h00, na CLÍNICA DE 

REABILITAÇÃO E MEDICINA FÍSICA (CLIRMEF), Rua Major Gama, nº1174 , 

Centro Sul, Cuiabá – MT. Deverá o(a) periciado(a) levar todos os 

documentos, atestados e exames complementares (RADIOGRAFIAS, 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, TOMOGRAFIA, ULTRA SOM E/OU OUTROS 

EXAMES DE IMAGENS, LAUDOS MÉDICOS, HISTÓRICO CLÍNICO) que 

porventura possam ser uteis a confecção do laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 27279 Nr: 5514-48.2000.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO 

BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONEIDE T. COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CAROLINE DE PAULA 

ROCHA - OAB:, CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO - 

OAB:20.015-OAB/DF, MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER J. MIRANDA - OAB:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para comparecer nesta 

Secretaria a fim de promover a retirada do Termo de Penhora, a sua 

averbação e posterior comprovação de tais providências nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 27603 Nr: 5799-41.2000.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO PINTO DE GOGOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BENEDITO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:MT 5.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:MT-5925

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para comparecer nesta 

Secretaria a fim de promover a assinatura e retirada do Auto e da Carta de 

Adjudicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 27279 Nr: 5514-48.2000.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO 

BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONEIDE T. COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CAROLINE DE PAULA 

ROCHA - OAB:, CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO - 

OAB:20.015-OAB/DF, MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER J. MIRANDA - OAB:

 Por meio do presente ato intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providência nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 295528 Nr: 15760-83.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDA GLACI HESSLER THEVES - EPP, MARCOS 

SANTANA DE SOUZA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMÉRCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11.482-B

 Vistos, etc.

Aportou aos autos pedidos da parte exequente para que fosse realizada 

penhora online em eventuais contas bancárias dos executados, bem como 

requereu a penhora em face dos sócios proprietários dos devedores (fls. 

216/217).

Pois bem, tendo em vista que aparece em primeiro plano justamente a 

penhora em dinheiro, ordem esta disciplinada em favor da exequente, não 

se vê qualquer impedimento para atender o pleito formulado.

Para tanto, foi realizado ordem de bloqueio de valores em contas 

bancárias em nome da parte executada por meio do Sistema BACENJUD, 

no montante indicado à fls. 217, sendo constrito apenas o valor de R$ 

14,50 (quatroze reais e cinquenta centavos), conforme se observa do 

extrato em anexo.

Outrossim, observo que o valor penhorado é irrisório observando o 

quantum devido, pois não alcança um percentual substancial do total da 

dívida, tenho, por isso, o desbloqueio dos valores, porquanto a quantia 

penhorada, sequer mostra-se apta a cobrir as despesas decorrentes da 

presente execução. Dessa forma, de acordo com artigo 836 do Código de 

Processo Civil, e diante do princípio do resultado que deve pautar toda e 

qualquer execução, realizei de ofício o desbloqueio da quantia penhorada.

Quanto ao pedido de penhora em face dos sócios proprietários dos 

executados, indefiro, tendo em vista que os sócios das empresas 

executadas não figuraram no polo passivo da presente demanda. 

Ademais, no presente feito sequer houve a desconsideração da 

personalidade jurídica (art. 133, do CPC), razão pela qual não poderá a 

presente execução neste momento ser direcionada aos sócios das 

executadas.

Por fim, determino venha o exequente, em dez (10) dias, aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo, bem como manifestar, 

requerendo o que entender de direito para o prosseguimento útil do feito.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 06 de junho de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 473445 Nr: 22882-11.2016.811.0002

 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: MARILZA REGINA DE FRANÇA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER MARCOS D' AGOSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - 

OAB:6975/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO JR.QUEIROZ LUZ 

- OAB:23.787

 Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este Juízo, 

requerendo o que entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005703-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE SOUZA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005703-76.2018.8.11.0002. Vistos, 

Trata-se de “ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de 

urgência” proposta por Vanessa de Souza, em desfavor de Unimed 

Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, sustentando, em síntese, que 

está casada há 18 (dezoito) anos, tendo oficializado a união em 2004, 

contando atualmente com 37 (trinta e sete) anos de idade. Salienta que 

desde 2014 vem tentando ter filhos, porém ao fazer uma série de exames 

foi diagnosticada com Endometriose em Espécie de Peritoneo, tendo sido 

orientada pela Dra. Marcia Yamamoto, CRM 2803, que somente com a 

reprodução humana (fertilização in vitro) conseguiria engravidar. Todavia, 

afirma que diante do alto custo do procedimento, o qual varia entre R$ 

40.000,00 (quarenta mil reais) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não 

possui condições financeiras de realiza-lo, motivo pelo qual procurou a 

requerida para solicitar o tratamento, porém a requerida negou, aduzindo 

que não cobra a reprodução humana. Assim, pleiteia a concessão de 

tutela de urgência para que a requerida seja compelida a custear todo o 

procedimento para fertilização in vitro, quantas tentativas forem 

necessárias, consistente em medicação, laboratório, embriologista, 

honorários médicos, congelamento, manutenção e transferência de 

embriões e demais procedimentos, sob pena de multa. 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. Trata-se de tutela antecipada em caráter incidental, com 

fundamento no art. 300 do CPC, formulada no bojo do processo em que se 

pretende a tutela definitiva, no intuito de adiantar seus efeitos. A tutela 

antecipada, ou satisfativa, depende da coexistência dos seguintes 

requisitos: a contemporaneidade da medida, o requerimento de tutela 

antecipada e a indicação do pedido de tutela final, com exposição da lide, 

do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo. Inicialmente, ressalto que restou demonstrada a 

relação jurídica entre as partes, por meio da juntada dos documentos 

pessoais da autora e de cópia do cartão do beneficiário colacionados nos 

Ids. 14027132, 14027154. Ainda, observo que a médica que acompanha a 

autora, de fato, indicou-lhe a fertilização in vitro para obtenção de 

gravidez, devido a infertilidade por fator tubário e peritoneal, conforme 

laudo de Id. 14027394, corroborando o alegado na exordial. Outrossim, 

denota-se a negativa da parte requerida (Ids. 14027439, 14027415), a 

qual afirmou que não há cobertura obrigatória para tratamento para 

reprodução humana, conforme cláusula 12.1, item “e”, ressaltando que o 

procedimento (fertilização in vitro) é excluído do rol de coberturas 

obrigatórias dos planos de assistência à saúde, nos termos do art. 10, III, e 

art. 12 da Lei 9656/1998. Neste passo, a antecipação de tutela, torna-se 

possível se constatado prontamente os elementos próprios do instituto, 

contudo, da análise dos autos não é o que ocorre, tendo em vista que 

apesar dos argumentos elencados pela autora não se mostra in casu 

existência de risco de vida que evidencie a necessidade da medida de 

urgência da antecipação de tutela quanto ao tratamento que a autora 

pretende se submeter, vale dizer, da reprodução assistida denominada 

fertilização in vitro. Além disso, a negativa da operadora de plano de 

saúde encontra amparo contratual, tendo em vista que de forma clara e 

expressa a cláusula XI do contrato, cuja cópia se encontra juntada no Id. 

14027394 registra que a inseminação artificial não possui cobertura 

contratual, ou seja, trata-se de serviço não coberto pelo contrato. Assim, 

conclui-se que o tratamento pretendido pela autora consistente em 

procedimento da técnica de reprodução assistida in vitro, não se enquadra 

na situação elencada pelo artigo 35 da Lei 9656/98 que estabelece as 

definições de situação de urgência que implicaria em acolher tal 

pretensão, até porque como visto a doença da autora é crônica estando 

em tratamento desde 2014. Com efeito, assim define emergência: “Art. 

35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de 

emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou 

de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do 

médico assistente; e (...) No caso em tela, apesar das alegações da 

autora não vislumbro a presença da situação de emergência, posto que 

não se verifica a existência de risco de vida em aguardar a sentença 

definitiva a ser proferida nestes autos. Sobre o tema já se manifestou o 

Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INFERTILIDADE CONJUGAL. 

PLANEJAMENTO FAMILAR. INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL. EXCLUSÃO DE 

COBERTURA. ABUSIVDADE. NÃO CONFIGURADA. AGÊNCIA NACIONAL 

DE SAÚDE SUPLEMENTAR. RESOLUÇÕES NORMATIVAS. FUNDAMENTO 

NA LEI 9.65/98. 1. Ação ajuizada em 12/01/15. Recurso especial interposto 
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em 23/03/16 e concluso ao gabinete em 19/03/18. Julgamento: CP/15. 2. O 

propósito recursal é definir se a inseminação artificial por meio da técnica 

de fertilização in vitro deve ser custeada por plano de saúde. 3. A Lei 

9.65/98 (LPS) dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à 

saúde estabelece as exigências mínimas de oferta aos consumidores (art. 

12), as exceções (art. 10) e as hipóteses obrigatórias de cobertura do 

atendimento (art. 35-C). 4. Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), 

com autorização prevista no art. 10, §4º, da LPS, é o órgão responsável 

por definir amplitude das coberturas do plano-referência de assistência à 

saúde. 5. A Resolução Normativa 38/2013 da ANS, aplicável à hipótese 

concreta, define planejamento familiar como o “conjunto de ações de 

regulação da fecundidade que garanta diretos de constituição, limitação ou 

aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal” (art. 7º,I RN 

38/2013 ANS). 6. Aos consumidores estão assegurados, quanto à 

atenção em planejamento familiar, o acesso aos métodos e técnicas para 

a concepção e a contracepção, acompanhamento de profissional 

habilitado (v.g. ginecologista, obstetras, urologista), a realização de 

exames clínicos e laboratoriais, os atendimentos de urgência e de 

emergência, inclusive a utilização de recursos comportamentais, 

medicamentos ou cirúrgicos, reversíveis e irreversíveis em matéria 

reprodutiva. 7. A limitação da lei quanto à inseminação artificial (art. 10, I, 

LPS) apenas representa uma exceção à regra geral de atendimento 

obrigatório em casos que envolvem o planejamento familiar (art. 35-C, I, 

LPS). Não há, portanto, abusividade na cláusula contratual de exclusão de 

cobertura de inseminação artificial, o que tem respaldo na LPS e na RN 

38/2013. 8. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp 

1.734.445/SP). AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER - FERTILIZAÇÃO IN VITRO - TRATAMENTO ENDOMETRIOSE - 

AUSÊNCIA DE RISCO DE VIDA - EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL EXPRESSA AFASTANDO O PROCEDIMENTO - RECURSO 

PROVIDO - DECISÃO REFORMADA. Tratando-se de procedimento 

expressamente excluído da cobertura contratual do plano de saúde e não 

havendo demonstração de que a autora encontra-se em situação de risco 

de vida não há que se falar em aplicação do artigo 35 da Lei 9.656/98. 

Ausentes os requisitos da antecipação de tutela não é possível seu 

deferimento. (TJMT - AI 6419/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

29/06/2016, Publicado no DJE 06/07/2016) Neste norte, embora seja fato 

que aquele que contrata plano de saúde busca ver-se protegido em sua 

integridade física, também é verdadeiro que existem razoáveis limites 

contratuais e legais impostos à atuação das operadoras com relação a 

cobertura de alguns procedimentos médicos, como no caso em tela em 

que está fora do âmbito da incidência da cobertura almejada pela autora. 

Vale anotar que embora o contrato de plano de saúde seja típico de 

adesão, tal fato não impede a exclusão da cobertura pelos planos de 

saúde, e determinados tratamentos e outros procedimentos, desde que 

seja feito de maneira expressa sendo dado ao consumidor a oportunidade 

de ter conhecimento prévio do seu conteúdo como ocorreu no caso em 

tela, em que não se afigura que a fertilização in vitro seja de cobertura 

obrigatória, não se verificando a abusividade atribuída a operadora em 

negar a fertilização in vitro. Ademais, não consta a fertilização in vitro do 

rol obrigatório determinado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar 

sendo que a legislação reguladora da matéria em estudo é expressa ao 

afastar o dever das operadoras de planos privados de saúde ao 

fornecimento de procedimentos de inseminação artificial (art. 10, III, da Lei 

nº 9.656/98). Posto isso, uma vez que não preenchidos os requisitos 

caracterizadores da tutela de urgência, indefiro o pedido de tutela 

formulado no item “a” da inicial. Em que pese à manifestação expressa da 

parte autora no desinteresse na autocomposição, com fulcro no art. 334, 

caput, e § 4º, inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

12/09/2018, 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. Intime-se a parte autora pessoalmente, 

uma vez que representada pela Defensoria Pública. No mesmo ato, cite-se 

a parte requerida, para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007788-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA SABORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA DAUFEMBACH MACIEL OAB - MT23791/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. G. DE MORAES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO FERNANDES PINHEIRO OAB - MT0015431A-A (ADVOGADO)

HUENDEL ROLIM WENDER OAB - MT10858/O (ADVOGADO)

 

Intimação das partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000416-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR AUGUSTO DE ALMEIDA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCORDIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT0011242A-N (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000416-69.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: CEZAR AUGUSTO DE ALMEIDA BATISTA REQUERIDO: 

CONCORDIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Vistos. Aportou aos 

autos petição do advogado da parte requerida (Id. 10544865), aduzindo 

que possui viagem marcada entre o período de 23.11.2017 à 12.12.2017, 

razão pela qual requer a redesignação da audiência de conciliação 

designada para o dia 06.12.2017. Pois bem, considerando a 

impossibilidade de comparecimento do patrono da parte requerida na 

solenidade designada nos autos, o que veio devidamente comprovado por 

meio do bilhete aéreo colacionado no Id. 10544875, tenho que o pedido 

deve ser deferido. Posto isso, redesigno a audiência de conciliação para o 

dia 05/02/2018, às 14:00 horas. Ficam as partes intimadas por meio de 

seus advogados constituídos nos autos. No mais, cumpra-se conforme 

determinado no Id. 9213060. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito em Substituição Legal Portaria n. 

359/2017-PRES

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000416-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR AUGUSTO DE ALMEIDA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCORDIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT0011242A-N (ADVOGADO)
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Intimação das partes para, no prazo de 10 (dez) dias manifestarem sobre 

as provas que pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002384-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR MAGNANI (AUTOR)

MERCEDES SPOSITO MAGNANI (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:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1002384-03.2018.8.11.0002 

Vistos. Da análise da petição inicial verifico que, a parte autora requer os 

benefícios da justiça gratuita, porém a presente ação não veio instruída 

com a declaração de hipossuficiência assinada pela demandante, nos 

termos do artigo 99 § 4°do CPC. Outrossim, deixou de juntar aos autos 

documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme dispõe a 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC: 6.16.26.57 – Além dos requisitos genéricos constantes do Capítulo 

1, Seção 1.1 desta Ordem de Serviço, a petição inicial da Ação de 

Usucapião deverá conter: a) certidão do registro imobiliário acerca da 

existência ou não de proprietário do imóvel; b) nome e endereço completo 

do proprietário com transcrição no registro imobiliário; c) planta do imóvel, 

memorial descritivo e a RT (anotação de responsabilidade técnica) do 

profissional que assina a planta; d) certidão do distribuidor acerca da 

existência ou não de ações possessórias com o bem usucapiendo como 

objeto; e) lista dos confrontantes. Sendo assim, intime-se a parte autora 

para emenda à inicial, providenciando: a) declaração de hipossuficiente; b) 

certidão do registro imobiliário acerca da existência ou não de proprietário 

do imóvel e cópia da matricula atualizada do imóvel usucapiendo; c) planta 

do imóvel, memorial descritivo e a RT (anotação de responsabilidade 

técnica) do profissional que assina a planta; d) certidão do distribuidor 

acerca da existência ou não de ações possessórias com o bem 

usucapiendo como objeto. Prazo: 15 dias. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 

Intime-se .Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 26 de junho de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002315-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BORGES DA SILVA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1002315-68.2018.8.11.0002 

Vistos. Da análise da petição inicial verifico que, a parte autora requer os 

benefícios da justiça gratuita, porém a presente ação não veio instruída 

com a declaração de hipossuficiência assinada pela demandante, nos 

termos do artigo 99 § 4°do CPC. Outrossim, deixou de juntar aos autos 

documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme dispõe a 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC: 6.16.26.57 – Além dos requisitos genéricos constantes do Capítulo 

1, Seção 1.1 desta Ordem de Serviço, a petição inicial da Ação de 

Usucapião deverá conter: a) certidão do registro imobiliário acerca da 

existência ou não de proprietário do imóvel; b) nome e endereço completo 

do proprietário com transcrição no registro imobiliário; c) planta do imóvel, 

memorial descritivo e a RT (anotação de responsabilidade técnica) do 

profissional que assina a planta; d) certidão do distribuidor acerca da 

existência ou não de ações possessórias com o bem usucapiendo como 

objeto; e) lista dos confrontantes. Sendo assim, intime-se a parte autora 

para emenda à inicial, providenciando: a) declaração de hipossuficiente; b) 

certidão do registro imobiliário acerca da existência ou não de proprietário 

do imóvel e cópia da matricula atualizada do imóvel usucapiendo; c) planta 

do imóvel, memorial descritivo e a RT (anotação de responsabilidade 

técnica) do profissional que assina a planta; d) certidão do distribuidor 

acerca da existência ou não de ações possessórias com o bem 

usucapiendo como objeto. Prazo: 15 dias. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 

Intime-se .Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 26 de junho de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002437-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU CARLOS DA SILVA (AUTOR)

SANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1002437-81.2018.8.11.0002 

Vistos. Da análise da petição inicial verifico que, a parte autora requer os 

benefícios da justiça gratuita, porém a presente ação não veio instruída 

com a declaração de hipossuficiência assinada pela demandante, nos 

termos do artigo 99 § 4°do CPC. Outrossim, deixou de juntar aos autos 

documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme dispõe a 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC: 6.16.26.57 – Além dos requisitos genéricos constantes do Capítulo 

1, Seção 1.1 desta Ordem de Serviço, a petição inicial da Ação de 

Usucapião deverá conter: a) certidão do registro imobiliário acerca da 

existência ou não de proprietário do imóvel; b) nome e endereço completo 

do proprietário com transcrição no registro imobiliário; c) planta do imóvel, 

memorial descritivo e a RT (anotação de responsabilidade técnica) do 

profissional que assina a planta; d) certidão do distribuidor acerca da 

existência ou não de ações possessórias com o bem usucapiendo como 

objeto; e) lista dos confrontantes. Sendo assim, intime-se a parte autora 

para emenda à inicial, providenciando: a) declaração de hipossuficiente; b) 

certidão do registro imobiliário acerca da existência ou não de proprietário 

do imóvel e cópia da matricula atualizada do imóvel usucapiendo; c) planta 

do imóvel, memorial descritivo e a RT (anotação de responsabilidade 

técnica) do profissional que assina a planta; d) certidão do distribuidor 

acerca da existência ou não de ações possessórias com o bem 

usucapiendo como objeto. Prazo: 15 dias. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 

Intime-se .Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 26 de junho de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002429-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA FERREIRA DE MAGALHAES (AUTOR)

FABIO LUIZ GUIMARAES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1002429-07.2018.8.11.0002 

Vistos. Da análise da petição inicial verifico que, a parte autora requer os 

benefícios da justiça gratuita, porém a presente ação não veio instruída 

com a declaração de hipossuficiência assinada pela demandante, nos 

termos do artigo 99 § 4°do CPC. Outrossim, deixou de juntar aos autos 

documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme dispõe a 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC: 6.16.26.57 – Além dos requisitos genéricos constantes do Capítulo 

1, Seção 1.1 desta Ordem de Serviço, a petição inicial da Ação de 

Usucapião deverá conter: a) certidão do registro imobiliário acerca da 

existência ou não de proprietário do imóvel; b) nome e endereço completo 

do proprietário com transcrição no registro imobiliário; c) planta do imóvel, 
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memorial descritivo e a RT (anotação de responsabilidade técnica) do 

profissional que assina a planta; d) certidão do distribuidor acerca da 

existência ou não de ações possessórias com o bem usucapiendo como 

objeto; e) lista dos confrontantes. Sendo assim, intime-se a parte autora 

para emenda à inicial, providenciando: a) declaração de hipossuficiente; b) 

certidão do registro imobiliário acerca da existência ou não de proprietário 

do imóvel e cópia da matricula atualizada do imóvel usucapiendo; c) planta 

do imóvel, memorial descritivo e a RT (anotação de responsabilidade 

técnica) do profissional que assina a planta; d) certidão do distribuidor 

acerca da existência ou não de ações possessórias com o bem 

usucapiendo como objeto. Prazo: 15 dias. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 

Intime-se .Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 26 de junho de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001629-47.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DAVANSO DOS SANTOS OAB - MS0013979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA CRISTINA BECKER (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1001629-47.2016.8.11.0002. 

AUTOR: TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA RÉU: PAULA 

CRISTINA BECKER Vistos etc. Em face da petição de Id. 4517004, em que 

a autora requer a extinção do feito, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA 

manifestada, para que surta seus jurídicos e legais efeitos (art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil) e, via de consequência 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 

485, VIII, do supracitado Estatuto. Sem condenação em honorários, ante a 

inexistência do contraditório. Custas já pagas. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. P. I. e 

Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 25 de maio de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 498648 Nr: 13047-62.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBIERY JOSÉ MORAES DE LIMA, IRACI TEREZINHA DA 

ROSA DOS SANTOS MORAES DE LIMA, VITORIA CRISTINA MORAES DE 

LIMA, FLAVIA MORAES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ GAVIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILO NORBERTO NESI - 

OAB:18285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado NILO NORBERTO NESI para juntar aos autos 

comprovante do pagamento da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante guia a ser emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> Emissão de Guias 

Online >> Diligência >> Emissão de Guias de Diligências >> Primeira 

Instância >> Número Único do Processo e preencher os demais dados, 

ressaltando que não será aceito o pagamento efetuado mediante entrega 

de envelope.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 68029 Nr: 3720-50.2004.811.0002

 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: CALISTO LEMES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE RODRIGUES DE FREITAS, 

RONALDO CEZAR DE ALMEIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLE RAMIRES PINTO 

COELHO - OAB:MT 9.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 INTIMAÇÃO das partes para especificarem provas que ainda pretendem 

produzir, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 428206 Nr: 26384-89.2015.811.0002

 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: VALDECIR DONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RCI BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO 

DE BRITO - OAB:MT 9.614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Kantek Garcia 

Navarro - OAB:33.743/PR

 INTIMAÇÃO para o advogado DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO DE BRITO 

DEVOLVER os autos no prazo de 3 (três) dias, tendo em vista ter 

extrapolado o prazo legal, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório e incorrer em multa nos moldes do art. 234 § 2º do Código de 

Processo Civil, bem como da expedição de Mandado de Busca e 

Apreensão

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 320947 Nr: 17349-76.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO NASCIMENTO MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE TELES DE OLIVEIRA - 

OAB:14455-E/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO para o advogado GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

DEVOLVER os autos no prazo de 3 (três) dias, tendo em vista ter 

extrapolado o prazo legal, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório e incorrer em multa nos moldes do art. 234 § 2º do Código de 

Processo Civil, bem como da expedição de Mandado de Busca e 

Apreensão

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 330123 Nr: 26415-80.2013.811.0002

 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: VANIA RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEQUITI COSMETICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGÉLICA EIKO YOSHDA - 

OAB:OAB/SP 295.349

 INTIMAÇÃO para o advogado MARCELO ALVES DE SOUZA DEVOLVER 

os autos no prazo de 3 (três) dias, tendo em vista ter extrapolado o prazo 

legal, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório e incorrer em 

multa nos moldes do art. 234 § 2º do Código de Processo Civil, bem como 

da expedição de Mandado de Busca e Apreensão

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 451088 Nr: 12377-58.2016.811.0002

 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: ENIO FABIANO HAMERSKI, GUILHERME CEZAR 

BANNITZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VÁRZEA GRANDE ESPORTE CLUBE 

SOCIEDADE RECREATIVA CULTURAL E EDUCACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ORTIZ GONSALES - 

OAB:4.066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DE ANDRADE 

ZAGONEL - OAB:11504/O

 INTIMAÇÃO para o advogado MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL 

DEVOLVER os autos no prazo de 3 (três) dias, tendo em vista ter 
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extrapolado o prazo legal, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório e incorrer em multa nos moldes do art. 234 § 2º do Código de 

Processo Civil, bem como da expedição de Mandado de Busca e 

Apreensão

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 205659 Nr: 1625-08.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRECI VIERA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURCIO MOISES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Geraldo Ribeiro de 

Araújo - OAB:MT 9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO para o advogado Miruxy Oliveira Soares da Silva, NrOAB 

22603/O, DEVOLVER os autos no prazo de 3 (três) dias, tendo em vista 

ter extrapolado o prazo legal, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório e incorrer em multa nos moldes do art. 234 § 2º do Código de 

Processo Civil, bem como da expedição de Mandado de Busca e 

Apreensão

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 442541 Nr: 8076-68.2016.811.0002

 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: JOSÉ LUIZ CHARANTOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 INTIMAÇÃO para o advogado SAULO DALTRO MOREIRA SILVA 

DEVOLVER os autos no prazo de 3 (três) dias, tendo em vista ter 

extrapolado o prazo legal, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório e incorrer em multa nos moldes do art. 234 § 2º do Código de 

Processo Civil, bem como da expedição de Mandado de Busca e 

Apreensão

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 306818 Nr: 2636-96.2013.811.0002

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAMUD NAZME ASSIS SHIRIFF, FÁBIO J. DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicolas Massaharu Ishitani - 

OAB:15.285, VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA - OAB:11625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO para o advogado VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA 

DEVOLVER os autos no prazo de 3 (três) dias, tendo em vista ter 

extrapolado o prazo legal, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório e incorrer em multa nos moldes do art. 234 § 2º do Código de 

Processo Civil, bem como da expedição de Mandado de Busca e 

Apreensão

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 480110 Nr: 2091-84.2017.811.0002

 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: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEGAM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA-ME, SRM COML DE ALIMENTOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNANDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT/14.992-4

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT 15.401

 Trata-se de IMPUGNAÇÃO CONTRA A RELAÇÃO DE CREDORES 

interposta por ITAÚ UNIBANCO s.a conforme autorizado pelo artigo 13, da 

Lei N.º 11.101/2005.

Assim, intime-se a IMPUGNADA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 11, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiverem e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, abre-se vistas ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 426371 Nr: 25325-66.2015.811.0002

 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: WLADERSON WILLIAN DA ROCHA BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORNAL TANGARA ONLINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICY KELLY NUNES DE MELLO 

ACHITTI - OAB:13.624-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora opôs tempestivamente 

Recurso de Apelação (82/95) contra a sentença proferida nos autos.

Intime-se o apelado/requerida, para apresentar no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Sendo assim, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 1.010, §3º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 525746 Nr: 1845-54.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXIEL VETORELLO, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:, MARIA CAROLINA PESSATI - OAB:20.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:MT 

10.110

 Vistos, em correição.

Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do art. 

10 da lei 11.101/2005, recebo como IMPUGNAÇÃO NA RELAÇÃO 

CREDORES, proposta por Maxiel Vetorello, por dependência aos autos da 

Falência de COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA, (Processo n.º 

12365-49.2013.811.0002 – código 316014), conforme autorizado pelo 

art.13, da Lei 11.101/05.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.
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 Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005106-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EUBISON EVANGELISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA CAROLINA SANTANA OAB - MT20378/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005106-10.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

EUBISON EVANGELISTA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Em face da 

petição de Id. 13818952, em que a autora requer a extinção do feito, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA manifestada, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos (art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil) e, 

via de consequência JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do supracitado Estatuto. Sem 

condenação em honorários, ante a inexistência do contraditório. Custas, 

pela parte autora diante de sua desistência, conforme prevê o artigo 90 do 

CPC. Tais exigências, no entanto ficam suspensas, nos termos do artigo 

98, 3º, do CPC, uma vez que defiro o benefício da justiça gratuita. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo. P. I. e Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 27 de junho de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004726-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS LOPES DE OLIVEIRA (AUTOR)

ISAIAS LOPES DE OLIVEIRA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE OAB - MT0013008A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1004726-84.2018.8.11.0002 

Vistos. Trata-se AÇÃO ORDINÁRIA DE TUTELA DE URGÊNCIA COM 

PEDIDO LIMINAR proposta por ISAIAS LOPES DE OLIVEIRA ME em 

desfavor de DISAL ADM. DE CONSÓRCIOS LTDA. Aduz o autor, em 

síntese, que tomou conhecimento de que seu nome consta nos órgãos de 

proteção ao crédito (SPC/SERASA), em virtude de pendência financeira 

perante a requerida decorrente do contrato de consórcio n° 50092341 do 

qual nasceram duas ações judiciais, uma de busca e apreensão e outra 

ação revisional de contrato do consórcio n° 50092341, no valor de R$ 

259,290. 84. Aduz ainda que, o apontamento da inclusão do nome do autor 

nos órgãos de restrições creditícias, decorre das ações supracitadas na 

qual já tiveram o trânsito em julgado, sendo objeto desta lide a inclusão 

indevida decorrente do mesmo contrato do consórcio acima mencionado. 

Requer a concessão de liminar inaudita altera pars para determinar que a 

requerida proceda imediatamente, a exclusão do nome do autor de todos 

os cadastros de restrição ao crédito, sob pena de incorrer em multa diária. 

No mérito, pugna pelo pagamento pelos danos morais ocasionados, pela 

concessão da justiça gratuita. Determinada a emenda da inicial no Id. 

13877363, o autor manifestou-se nos Ids.13989175 e 13989392. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Acolho a emenda da inicial constante nos 

Ids. 13989175 e 13989392, a fim de que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. No presente caso, verifica-se que a pretensão da parte autora 

apresenta características de um pedido de tutela de urgência antecipada, 

uma vez que restou devidamente demonstrado o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, sendo incontestável a existência de 

prejuízo para a parte caso tenha que aguardar o término da demanda para 

ter seus dados excluídos dos órgãos de proteção ao crédito. Já a 

probabilidade do direito restou evidenciada nos documentos acostados 

aos autos. 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. 

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 

requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a exclusão dos dados da 

parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária 

de R$100,00 (cem reais) limitada ao valor da causa. Nos termos do artigo 

334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 24 de Agosto de 

2018, às 16h00min, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, CITE-SE/ 

INTIME-SE o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecimento a respectiva audiência de conciliação, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no art. 334, § 3º, do CPC.. 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 (art. 334, § 9ª e § 10, 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. 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 

impugnação à contestação (art. 351 CPC). Encerrada a fase 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. Outrossim, determino que a 

Sra. Gestora Judiciária retifique o valor da causa, devendo constar como 

o valor de R$ 274.290,84 (duzentos e setenta e quatro mil duzentos e 

noventa reais e oitenta e quatro centavos). Concedo os benefícios da 

justiça gratuita. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 05 de julho de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 269353 Nr: 8573-58.2011.811.0002

 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: ADELICIA FERNANDES RISSATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON APARECIDO 

CAPARRÓS MORENO - OAB:10.016/MT, RODOLFO SORIANO WOLFF - 

OAB:11900, WALTAIR PERES MARTINS - OAB:10.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PHILLIPE AUGUSTO 

MARQUES DUARTE - OAB:12.566/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 
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impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 331004 Nr: 27296-57.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEISE BENEDITA DA COSTA MARTINS, TANIA DE 

SOUSA ANDRADE, MARILEIDE TRINDADE FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 323157 Nr: 19541-79.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PEREIRA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT, INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:MT 17.513/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES TESEU BISPO FREIRE 

JÚNIOR - OAB:20.111-B, LIDIANE FÁTIMA GOMES MOREIRA - 

OAB:15.784, Paula Regina Gama Martins - OAB:13.012, RUTH 

CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - OAB:10.350, VIVIANE DE OLIVEIRA 

SIQUEIRA - OAB:17.680/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003514-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANSELMA DE CASTRO HENRIQUE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a 

parte autora para, querendo, no prazo de quinze dias, impugnar a 

contestação tempestivamente protocolado. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea 

Grande, 2018-07-10

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 431327 Nr: 1713-65.2016.811.0002

 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: KATTHIA NARRARA DE ASSUNÇÃO, SONIA MARIA DE 

ASSUNÇAO SANTOS

 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:

 Vistos...

SONIA MARIA DE ASUNÇÃO SANTOS e KATHIA NARRARA DE 

ASSUNÇÃO FRANÇA, qualificadas nos autos, propuseram “Ação de 

Concessão de Pensão por Morte” em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia Federal, pois, segundo alegam, fazem 

jus ao recebimento do benefício previdenciário, em razão do falecimento 

do seu filho/irmão, Vanderson Luiz de Assunção Figueiredo, que mantinha 

e sustentava a casa, dada a incapacidade laboral da mãe para o trabalho, 

além disso, tinha de cuidar de sua filha por ser doente (mental).

O pedido veio instruído com documentos de fls. 29 até 45.

Em contestação, o réu alega não terem sido preenchidos os requisitos 

necessários à concessão do benefício, salientando que à mãe e a filha, 

por estarem inseridas na classe II e III presente no art. 16 da lei 8.213/91, 

se fazia necessária a comprovação da dependência financeira, conforme 

o §4 do mesmo dispositivo legal, a qual julga inexistir, para que as 

requerentes se amoldem ao que é disposto na lei.

Ressalta, ainda, que as supostas dependentes contribuíram para 

previdência após a morte de seu filho/irmão, conforme constam no CNIS 

juntado aos autos nas fls.52-53 e 47-v.

Alega, por fim, que este juízo deve se manifestar especificamente sobre 

as matérias constitucionais dispostas na peça de defesa, a fim de 

viabilizar eventual recurso extremo.

Pede, assim, a improcedência do pedido e a isenção das custas e dos 

honorários advocatícios em 1ª instância.

 A parte requerente posteriormente apresentou impugnação, reiterando o 

pedido de concessão de pensão por morte.

Colhido o depoimento da parte autora mãe do de cujus e das testemunhas 

arroladas, encerrou-se a instrução, tendo aquela reiterado os termos da 

inicial. O réu não compareceu a audiência de instrução e julgamento.

Posterior à audiência de instrução e julgamento a autora Sonia Maria de 

Assunção Santos requer a desistência do feito em relação a sua filha 

Katthia Narrara Assunção França nos termos do artigo 485, III do CPC, 

tendo em vista as dificuldades de locomoção e financeira para realizar a 

referida curatela, pugnando pela continuação do feito apenas em relação 

si.

Em sequência foi intimado o INSS para se manifestar acerca do pedido de 

desistência, porém, este nada pronunciou, segundo se observa na fl. 

78-v.

É a síntese do necessário.

Decido.

Antes de adentrar o mérito, quanto ao pedido de desistência do feito em 

relação à autora Kathia Narrara de Assunção, e tendo o requerido não se 

manifestado, com fulcro no art. 485, VIII §§ 4° e 5° do CPC, defiro o pedido 

de desistência.

De acordo com a norma inserta no art. 74 e seus incisos da Lei n. 

8.213/91 (Previdência Social), a pensão por morte será devida ao conjunto 

dos dependentes do segurado que falecer aposentado ou não, a contar 

da data do óbito, quando requerida até 90 (noventa) dias depois deste; do 

requerimento, quando requerida após o prazo de 90 dias; e, por último, da 

decisão judicial, no caso de morte presumida.

 Tal benefício está subordinado à demonstração da condição de 

dependente do segurado que, segundo o disposto no art. 16, da referida 

Lei, são: I) cônjuge, companheira, companheiro e o filho não emancipado, 

de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; II) os 

pais e III) o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 

(vinte e um) anos ou inválido; § 4º A dependência econômica das pessoas 

indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.

No caso em apreço, a autora demonstrou, por meio dos documentos 

constantes nas fls. 29-36, ser dependente econômica do de cujus, o que 

foi confirmando pelas testemunhas ouvidas em juízo (CD-ROM), as quais 

reafirmaram que era o de cujus que mantinha o lar.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:
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PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – PENSÃO POR MORTE DE 

FILHO – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – COMPROVAÇÃO – PROVA 

DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC ATÉ 30/06/2009 – APÓS, O CÁLCULO 

COM BASE NOS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS 

APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA (TR) – PENSÃO DEVIDA A 

PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. Comprovada, de forma suficiente, a 

dependência econômico-financeira, ainda que não seja de forma 

exclusiva, pela genitora de servidor público falecido, é de rigor a 

concessão do benefício da pensão por morte. Inteligência do art. 245, 

inciso I, alínea “d”, da LC nº 04/90. No regime de atualização monetária e 

juros de mora, incidentes sobre condenações judiciais da Fazenda 

Pública, deve-se utilizar o INPC até 30 de junho de 2009, quando passarão 

a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança. É firme a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, 

no sentido de que o termo a quo, para concessão do beneficio por morte 

de servidor público a beneficiário do segurado, quando o pedido formulado 

em ação judicial houver sido precedido de pedido administrativo, deve ser 

fixado a partir da data em que se efetivou o pedido perante a 

Administração Publica. Na fixação dos honorários de sucumbência, há 

considerar o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a 

natureza, a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o 

tempo exigido para seu serviço. (ReeNec 79004/2016, DES. MÁRCIO 

VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

25/07/2016, Publicado no DJE 02/08/2016)

 Por outro lado, o réu não apresentou qualquer prova capaz de 

desconstituir os fatos narradas pelas testemunhas, enquanto que a 

autora, como visto, se desincumbiu de seu mister ao comprovar os fatos 

constitutivos do seu direito por meio de documentos, que foram 

concebidos como início razoável de prova material, bem como 

corroborados por prova testemunhal, fazendo, portanto, jus ao benefício.

Quanto ao prequestionamento, com a manifestação específica sobre as 

matérias constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso 

especial, pleiteado pela parte requerida, cabe assinalar que tal exigência 

para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser 

cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar 

expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou 

constitucionais apresentados.

Diante do exposto, com suporte no art. 74, II, da Lei n. 8.213/91, c/c art. 

487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido formulado 

nesta ação, condenando o requerido a conceder a requerente o benefício 

de pensão por morte, equivalente a cem por cento do salario beneficio de 

acordo com art. 75 da Lei 8.213/91, a partir da data do requerimento 

administrativo (22.09.2009), bem como o abono anual previsto no art. 40 

da referida lei.

As prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez e, em razão do 

julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, que declarou a 

inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere à 

correção monetária, determinando a incidência do IPCA-E, os valores 

deverão ser atualizados pelo referido índice, incidindo tal correção desde 

a data do vencimento de cada parcela em atraso (Súmulas n.s 148 do STJ 

e 19 do TRF - 1ª Região).

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.

Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isento, exceto quanto aos valores despendidos pela 

parte vencedora da demanda (art. 3º, I, da Lei n. 7.603/2001).

Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, em 

percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, correspondente 

às parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença, com 

suporte na Súmula 111 do STJ e no art. 85, §§ 3º e 4º, II do CPC.

Condeno a requerente ao pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios, em percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado 

de acordo com arts. 85, §§ 3º e 4º, II e 90 do CPC, referente à desistência 

de uma das partes autoras.

Em virtude da gratuidade da justiça, suspendo o pagamento até que se 

perca a condição legal de necessitada, nos termos insertos no art. 98, do 

CPC.

Recorro de ofício (Sumula 490 do STJ).

Em obediência às normas previstas no art. 1.288, da Seção 17 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

(CNGC), faço constar as seguintes anotações: 1. Nome da parte 

beneficiária: Sonia Maria de Assunção Santos; CPF 346.303.331-34; 2. 

Nome dos pais: Luiz Diogo Assunção e Ana Ramos de Assunção: 3. 

Beneficio Concedido: Pensão por morte; 4. Data inicial do Benefício: 

22.09.2009 (requerimento administrativo); 5. Renda mensal inicial: a 

calcular cem por cento do salário do beneficio; 6. Data do início do 

pagamento administrativo: 30 dias do trânsito em julgado da sentença.

Decorrido o prazo recursal, à parte autora para requerer o que de direito.

Havendo apelação e apresentadas as contrarrazões, remetam-se os 

autos à instância superior para os devidos fins.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 538939 Nr: 9378-64.2018.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FELIX DA SILVA - 

OAB:13039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência, de natureza 

cautelar antecedente, a fim de ordenar o cumprimento dos pedidos 

formulados nos itens (i), (ii) e (iii), quais sejam: que os movimentos não 

identificados, bem como as pessoas que se encontram em frente ou nas 

imediações da base da ALESAT, localizada na Avenida Ulisses Pompeu de 

Campos, sala 2, 1088, Jardim América, Várzea Grande, CEP 78110-600, 

se abstenham de praticar quaisquer atos que impeçam ou bloqueiem a 

livre entrada, saída e ordinária circulação de veículos e/ou pessoas ao 

acesso e/ou às imediações da mencionada base, pena de multa diária e 

individual de R$ 15.000,00, sem prejuízo de majoração; que seja garantida 

a circulação dos caminhões que transportam combustíveis, a partir do 

estabelecimento da requerente, localizada no citado endereço, garantindo 

escolta policial da base até os pontos de entrega do produto e na sua 

volta, permitindo a integridade física dos motoristas e dos caminhões, 

frente ao risco ambiental e de explosões em caso de depredação. 

Requisito, pois, o auxílio da força policial, precisamente ao Comandante do 

Segundo Comando Regional de Várzea Grande, para que a presente 

ordem judicial possa ser fielmente cumprida de forma ordeira e comedida, 

a fim de evitar prejuízos de ordem material e pessoal aos envolvidos, 

indeferindo, por ora, o pedido de reforço das Forças Armadas.Cumpra-se 

a presente decisão, valendo-se dela como mandado em virtude da 

urgência e da sua concessão em regime de plantão judicial. Determino a 

citação das pessoas eventualmente identificadas pelo Sr. Oficial de 

Justiça na manifestação, cabendo-lhe colher os respectivos dados 

pessoais dos citados, para, no prazo de 5 (cinco) dias contestar o pedido 

e indicas as provas que pretendem produzir, nos termos do art. 306 do 

Código de Processo Civil, ficando deferido ao servidor os poderes 

conferidos no art. 846, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.Após o 

término do plantão judicial, encaminhe-se todo o expediente à Distribuição. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 103593 Nr: 12306-08.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MT - 

CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER OLIGINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAISA ESTEVES MATSUBARA 

SANCHES - OAB:11.360 OAB/MT, THIAGO DELUQUE COSTA PEREIRA - 

OAB:8163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono este feito, nos termos da legislação vigente e Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providenciar o pagamento atinente às diligências do Oficial de 

Justiça, mediante guia de recolhimento a ser expedida na plataforma do 

s i t e  d o  T J / M T 

(www.tjmt.jus.br>serviço>diligência>emissãodeguiadediligência) para 
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expedição do Mandado de Penhora e Intimação, com deslocamento ao 

bairro Cidade de Deus em Várzea Grande/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 429004 Nr: 139-07.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA URUGUAY LTDA ME, 

REGINALDO URUGUAY DE ALMEIDA, DIRCE DIAS URUGUAY DE 

ALMEIDA, ALLAN DIAS VELASQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLAINE DE 

FIGUEIREDO FREITAS - OAB:10.101, ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5009/MT, BRUNA ELISA PERON - OAB:, LUANA DE ARRUDA 

NASCIMENTO - OAB:, OTACILIO PERON - OAB:3684-A/MT, SILZOMAR 

PEREIRA BEJARA - OAB:15199

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte requerida acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 

direito no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 333021 Nr: 1674-39.2014.811.0002

 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: DENIZE DA COSTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZETE SANTOS FRANÇA - 

OAB:MT 16.457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de "Embargos de Declaração" opostos pelo MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE/MT, em face de sentença de mérito proferida nos 

autos, sustentando haver omissão sobre os índices de correção 

monetária a serem aplicados antes da sentença.

 Pede, pois, o acolhimento dos embargos, a fim de ver sanada a omissão.

Instada a se manifestar, a autora deixou transcorrer em branco o prazo.

 É a síntese do necessário.

Decido.

Os embargos foram apresentados tempestivamente, vez que protocolados 

em 20.4.2018, dentro do prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023, do 

CPC, já que a intimação do embargante acerca da sentença se deu em 

5.4.2018, impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e 

adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022, do Código de Processo 

Civil, ou seja, se há falar aqui em omissão na sentença, conforme 

sustentado.

Nenhuma é a dúvida, como se vê, de que a sentença foi omissa quanto 

aos índices de correção monetária a serem aplicados antes da sentença, 

tendo fixado apenas o IPCA-E, a partir do decisum.

 Desta feita, acolho os embargos propostos, dando-lhes provimento para 

retificar a sentença apenas no que se refere à parte dispositiva, que 

passará a conter o seguinte teor a partir do terceiro parágrafo:

“A correção monetária, por sua vez, deverá ser aplicada pelo INPC até 

29/06/2009 e, a partir de 30/06/2009 até 25/03/2015, pela TR (caderneta 

de poupança) e, após essa data, em razão do julgamento do RE 870947, 

tema 810 do STG, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F, da 

Lei n. 9.494/97, deverá ser pelo IPCA-E.”

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 431498 Nr: 1832-26.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 

direito no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 431488 Nr: 1822-79.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 

direito no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 335941 Nr: 4400-83.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA RIATO BEZERRA, JOSEFINA DA SILVA 

PEREIRA LEITE, EUNICE DA SILVA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca da perícia contábil 

designada para o dia 31/7/2018, às 17:30min, na Rua Joaquim Murtinho 

610, Cuiabá/MT, telefone 9.9956-1344, no escritório do senhor perito 

Bento Cassiano de Oliveira, devendo a parte fazer comparecer eventual 

assistente técnico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 353076 Nr: 18057-92.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE RIBEIRO DA SILVA, GONÇALO CIRIACO DA 

COSTA FILHO, CARLITO GONÇALVES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para, querendo, no prazo de quinze 

dias, manifestar sobre a impugnação de fls. 262/335.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004400-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TERRA CYRINEU OAB - MT16169/O (ADVOGADO)

MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA OAB - MT0018970A (ADVOGADO)

ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA OAB - MT0016068A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Pregoeira da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de 

Várzea Grande (IMPETRADO)

MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA 
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(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004400-27.2018.8.11.0002. IMPETRANTE: W M SERVICOS AMBIENTAIS 

LTDA - EPP - EPP IMPETRADO: PREGOEIRA DA SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE, 

MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA Vistos, 

etc. Cuida-se a espécie de Mandado de Segurança, impetrado com 

supedâneo na Lei 12.016/09, e artigo 5º “caput”, LXIX, da Constituição 

Federal, por W. M. SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, qualificada nos autos 

em epígrafe, em face de ato praticado pela PREGOEIRA DA SECRETARIA 

DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA 

GRANDE-MT – SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO, aduzindo em síntese 

que a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, através de sua Secretaria 

Municipal de Saúde, visando o registro de preços para futura e eventual 

contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos de 

saúde classificados nos grupos A, B e E, para o atendimento das 

necessidades de várias unidades de saúde municipais, dando início ao 

Pregão Eletrônico nº 08/2018 – Processo Administrativo nº 4.78748/2017. 

Alega que, foi vencedora do procedimento licitatório, visto ter apresentado 

a melhor proposta financeira na fase de lances, contudo, a posteriori, fora 

inabilitada do certame, sob o argumento de suposta incompatibilidade dos 

atestados de capacidade técnica apresentados em face dos requisitos 

exigidos pelo instrumento convocatório. Assevera que a segunda 

colocada na fase de lances, fora habilitada no certame, mesmo tendo 

ofertado maior lance e com desconto irrisório. Assenta que interpôs 

recurso administrativo, sendo desacolhido pela Impetrada, restando 

inabilitada a Impetrante e habilitada a Empresa Máxima Ambiental Serviços 

Gerais e Participações Ltda. Pretende, através deste remédio heróico, a 

concessão de MEDIDA LIMINAR inaudita altera pars, para determinar a 

suspensão da habilitação da empresa Máxima Ambiental Serviços Gerais 

e Participações Ltda, no Pregão Eletrônico nº 08/2018 – Processo 

Administrativo 4.78748/2017 até o julgamento meritório do writ. Com a 

inicial vieram acostados os documentos. É breve relato. Fundamento. 

Decido. À vista da nova legislação que passou a disciplinar o mandado de 

segurança (art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009), para a concessão de 

medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). O entendimento jurisprudencial e 

doutrinário entende acerca da suspensão em razão da penalidade imposta 

pelo Município de Alto Araguaia-MT da empresa Máxima Ambiental, que tal 

penalidade alcança todos os órgãos e entidades da Administração Pública, 

senão vejamos: “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

LICITAÇÃO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA. DISTINÇÃO ENTRE 

ADMINISTRAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA. 

IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA. 

LEGALIDADE. LEI 8.666/93, ART. 87, INC. III. É irrelevante a distinção entre 

os termos Administração Pública e Administração, por isso que ambas as 

figuras (suspensão temporária de participar em licitação (inc. III) e 

declaração de inidoneidade (inc. IV) acarretam ao licitante a não 

participação em licitações e contratações futuras. A Administração Pública 

é uma, sendo descentralizadas as suas funções, para melhor atender ao 

bem comum. A limitação dos efeitos da “suspensão de participação de 

licitação” não pode ficar restrita a um órgão do poder público, pois os 

efeitos do desvio de conduta que inabilita o sujeito para contratar a 

Administração se estendem a qualquer órgão da Administração Pública. 

Recurso especial não conhecido”. (STJ. REsp 151.567/RJ, Rel. Ministro 

Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, Julgado em 25/02/2003, DJ 

14/04/2003, P. 208). Em recente posicionamento sobre o tema, o Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso não discrepou da remansosa jurisprudência 

pátria, in verbis: “MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. LICITAÇÃO. EMPRESA LICITANTE 

PUNIDA PELA INFRAERO, IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO COM A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. EXTENSÃO DA PUNIBILIDADE DE 

LICITAR. APLICAÇÃO A TODOS OS ENTES FEDERADOS. SEGURANÇA 

CONCEDIDA. Nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93 a licitação é 

passível de revogação, no âmbito do poder discricionário da 

Administração Pública, por razões de interesse público decorrente de fato 

superveniente, e de anulação por ilegalidade, mesmo após a homologação 

do certame. O Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que: 

“A limitação dos efeitos da ‘suspensão de participação de licitação’, pois 

os efeitos do desvio de conduta que inabilita o sujeito para contratar com a 

Administração se estendem a qualquer órgão da Administração Pública” 

(REsp 151567) (TJMT. MS 43166/2014, DESA. Nilza Maria Pôssas de 

Carvalho, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, 

Julgado e 07/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015).”. Em caso idêntico, 

inclusive envolvendo a Empresa Máxima, o Juízo da Segunda Vara Cível 

da Comarca de Campo Verde, nos Autos do MS 3320-34.2014.811.0051 – 

Código 84098, entendeu pela abrangência da penalidade em questão e, 

determinou a não contratação da referida empresa. O jurista Marçal 

Justem Filho preleciona acerca do caso em tela, vejamos: “(...) pode-se 

contrapor que a lógica excluiria o cabimento de sancionamento ao sujeito 

no estrito âmbito de um único e determinado sujeito administrativo. Se o 

agente apresenta desvio de conduta que o inabilitam para contratar com 

um determinado sujeito administrativo, os efeitos dessa ilicitude teriam de 

se estender a toda a Administração Pública. Assim se passa porque a 

prática do ato reprovável, que fundamento a imposição da sanção de 

suspensão do direito de licitar e contratar, evidencia que o infrator não é 

merecedor de confiança. Um exemplo prático permite compreender o 

raciocínio. Suponha-se que o contratado deixe de adimplir às obrigações 

assumidas num contrato de empreitada de obra pública. Entrega à 

Administração uma obra defeituosa. Sancionado com a suspensão do 

direito de licitar, estaria ele livre para contratar com outros entes da 

Administração pública? Reputa-se que a resposta é negativa é a mais 

compatível com a ordem jurídica.” (in Comentários à Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos, 14ª Ed, São Paulo: Dialética, 2010, p. 892). 

Depreende-se de forma cristalina que a ilegalidade está presente, uma vez 

que há penalidade da empresa habilitada, o que não pode ser 

negligenciado pelo Município de Várzea Grande ao analisar a possibilidade 

de assinar um contrato de grande monta. Assim, não restam dúvidas que 

o fumus boni iuris está evidenciado pela flagrante ilegalidade dos atos 

administrativos, e, sobretudo, que o certame tenha um desfecho com a 

segurança necessária. O periculum in mora é inerente à celeridade do 

pregão, vez que causará sérios prejuízos ao Impetrante. Ante o exposto, 

DEFIRO A LIMINAR almejada e determino à Autoridade Coatora a 

suspensão da habilitação da empresa MÁXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS 

GERAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA, no Pregão Eletrônico nº 08/2018 – 

Processo Administrativo 4.78748/2017 até o julgamento de mérito do 

presente mandamus, pelos motivos acima esposados. Notifique-se a 

autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações que entender conveniente (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), 

devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 

12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério 

Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Expeça-se o necessário. Int. 

VÁRZEA GRANDE, 20 de junho de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002724-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CURURU COMUNICACAO E CULTURA EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES OAB - MT9782/O (ADVOGADO)

CAROLINA RODRIGUES OAB - MT13486/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003062-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA CLELIA PALERMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003576-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GESSY BATISTA CAMARGO (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)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002899-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DOMINGAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004504-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONDINERIO SILVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004504-19.2018.8.11.0002. REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA DO 

ESTADO DE RONDONIA REQUERIDO: RONDINERIO SILVA DOS SANTOS 

Vistos. Cumpra-se servindo esta de mandado. Após, devolva-se com 

nossas homenagens. VÁRZEA GRANDE, 8 de junho de 2018. 

ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004781-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR FIGUEIREDO DE ASSUNCAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004781-35.2018.8.11.0002. AUTOR: JAIR FIGUEIREDO DE ASSUNCAO 

RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA 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, 13 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004850-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANETE AUXILIADORA COSTA 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: 

1004850-67.2018.8.11.0002. REQUERENTE: JOANETE AUXILIADORA 

COSTA 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, 

13 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004223-63.2018.8.11.0002

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: 

1004223-63.2018.8.11.0002. 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, 19 de junho de 2018. 

ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005219-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Ministerio Público do Estado do Paraná (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUBRICOM (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Cumpra-se servindo esta de mandado. Após, devolva-se com 

nossas homenagens.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005055-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENETE RODRIGUES DO PRADO (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: 

1005055-96.2018.8.11.0002. REQUERENTE: RENETE RODRIGUES DO 

PRADO 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 
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legal (artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em 

caso de ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos 

artigos 334, 344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo 

resposta do Ente Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, 

abra-se vista à parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. 

Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 26 de junho de 2018. 

ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005182-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LEITE DE 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 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005182-34.2018.8.11.0002. REQUERENTE: JOAQUIM LEITE DE MEDEIROS 

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, 26 de junho de 2018. 

ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005193-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENI APARECIDA FIRMINO DE OLIVEIRA 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: 

1005193-63.2018.8.11.0002. REQUERENTE: GENI APARECIDA FIRMINO DE 

OLIVEIRA 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, 26 de junho de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000825-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEMARCIA FERREIRA 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

 

Vistos, Intimem-se as partes para apresentarem as alegações finais, no 

prazo legal. Expeça-se o necessário. Int.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000825-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEMARCIA FERREIRA 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

 

Vistos, Intimem-se as partes para apresentarem as alegações finais, no 

prazo legal. Expeça-se o necessário. Int.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009071-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE LAURA 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo legal, manifestarem-se 

acerca dos cálculos retro juntados. Izabela Gomes da Silva Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001703-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELA MARIA DE FRANCA COENGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311170 Nr: 7243-55.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON SILVA - CERAMICA, MILTON SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MILTON SILVA - CERAMICA, CNPJ: 

37446796000110 e atualmente em local incerto e não sabido MILTON 

SILVA, Cpf: 20307926168, Filiação: Manoel Silva e de Desuita Nascimento 

Silva, brasileiro(a), casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 03/04/2013.
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RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de MILTON 

SILVA - CERAMICA e MILTON SILVA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CDA N° 20113096, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3096/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 28/10/2011

 - Valor Total: R$144.669,50 - Valor Atualizado: R$131.469,45 - Valor 

Honorários: R$13.200,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Citem-se, por correio, observando a 

Serventia o disposto no art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80, para, em 05 (cinco) 

dias, os devedores pagarem o débito fiscal ou em igual prazo, nomear 

bens suficientes à garantia da execução. Concedo ainda, os benefícios do 

art. 172, § II, do Código de Processo Civil. Para o caso de imediato 

pagamento ou inexistência de embargos, com sustentáculo no art. 20, § 

4°, do CPC, fixo os honorários advocatícios em R$ 13.200,00 (treze mil e 

duzentos reais). Materializado eventuais embargos os honorários 

certamente serão majorados nos parâmetros e critérios estabelecidos no 

art. 20, § 3°, alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Civil.Nomeando 

bens à penhora, que deverá vir com seu valor estimado e demais 

exigências dos artigos, 9° e 10, da Lei de Execução Fiscal, colha-se a 

expressa manifestação do Exeqüente, no prazo de 05 (cinco) dias, pena 

de anuência e concordância tácita. Havendo concordância, lavre-se o 

termo a que se refere o art. 657, do CPC, que deverá ser subscrito pelo 

Executado, dessa data correrá o prazo para embargos, procedendo ao 

Sr. oficial de justiça, o registro da penhora no Cartório Imobiliário.Não 

havendo pagamento ou nomeação de bens no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda-se à penhora por Oficial de Justiça de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários 

advocatícios, e o auto de penhora deverá obedecer as regras contidas no 

art. 13 de LEF, com intimação imediata do Executado, para se manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, pena de anuência e concordância tácita. 

Proceda-se, ainda, o registro da penhora no Cartório Imobiliário 

competente. Não encontrando o Executado, para intimação da penhora, 

proceda-se de acordo com o art. 12 e seus parágrafos, da Lei de 

Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo as hipóteses de penhora e 

atos subseqüentes, designe-se datas para hasta pública, com as devidas 

publicações e intimações sob à luz da LEF, CNGC, CPC e demais normas 

aplicáveis à espécie.Na hipótese de concordância do Exeqüente com a 

penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do parágrafo 

imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair sobre bens 

imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de ônus de 

conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral da 

Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e o 

valor do débito exequendo, tendo como base o demonstrativo apresentado 

na data da propositura da ação.Expeça-se o necessário. Às 

providências.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francisca de Lima 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 05 de julho de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246990 Nr: 19949-75.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA, RENE 

ADÃO ALVES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA, 

CNPJ: 02315626000112, Inscrição Estadual: 13.179.355-1 e atualmente em 

local incerto e não sabido RENE ADÃO ALVES PINTO, Cpf: 22959912187, 

Rg: 199.012, casado(a), administrador de empresa. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/05/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA e RENE ADÃO ALVES PINTO, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA N° 20104109, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4109/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 16/04/2010

 - Valor Total: R$1.284,84 - Valor Atualizado: R$1.134,84 - Valor 

Honorários: R$150,00

Despacho/Decisão: Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da 

Comarca de Várzea GrandeREFERÊNCIA:AUTOS Nº 19949-75.2010 - 

E X E C U Ç Ã O  F I S C A L E X E Q Ü E N T E : F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

ESTADUALEXECUTADO:TRANSPORTE ARARA AZUL LTDA E 

OUTROSVistos em correição,Cite-se, por correio, observando a Serventia 

o disposto no art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80, para, em 05 (cinco) dias, o 

devedor pagar o débito fiscal ou em igual prazo, nomear bens suficientes 

à garantia da execução. Concedo ainda, os benefícios do art. 172, § II, do 

Código de Processo Civil. Para o caso de imediato pagamento ou 

inexistência de embargos, com sustentáculo no art. 20, § 4°, do CPC, fixo 

os honorários advocatícios em R$ 150,00 (Cento e cinqüenta reais). 

Materializado eventuais embargos os honorários certamente serão 

majorados nos parâmetros e critérios estabelecidos no art. 20, § 3°, 

alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Civil.Nomeando bens à 

penhora, que deverá vir com seu valor estimado e demais exigências dos 

artigos, 9° e 10, da Lei de Execução Fiscal, colha-se a expressa 

manifestação do Exeqüente, no prazo de 05 (cinco) dias, pena de 

anuência e concordância tácita. Havendo concordância, lavre-se o termo 

a que se refere o art. 657, do CPC, que deverá ser subscrito pelo 

Executado, dessa data correrá o prazo para embargos, procedendo ao 

Sr. oficial de justiça, o registro da penhora no Cartório Imobiliário. Não 

havendo pagamento ou nomeação de bens no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda-se à penhora por Oficial de Justiça de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários 

advocatícios, e o auto de penhora deverá obedecer as regras contidas no 

art. 13 de LEF, com intimação imediata do Executado, para se manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, pena de anuência e concordância tácita. 

Proceda-se, ainda, o registro da penhora no Cartório Imobiliário 

competente. Não encontrando o Executado, para intimação da penhora, 

proceda-se de acordo com o art. 12 e seus parágrafos, da Lei de 

Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo as hipóteses de penhora e 

atos subseqüentes, designe-se datas para hasta pública, com as devidas 

publicações e intimações sob à luz da LEF, CNGC, CPC e demais normas 

aplicáveis à espécie. Na hipótese de concordância do Exeqüente com a 

penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do parágrafo 

imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair sobre bens 

imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de ônus de 

conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral da 

Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e o 

valor do débito exeqüendo, tendo como base o demonstrativo apresentado 

na data da propositura da ação. Expeça-se o necessário. Às 

providênciasVárzea Grande, 15 de dezembro de 2011.ONIVALDO 

BUDNYM Juiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francisca de Lima 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 05 de julho de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 309207 Nr: 5203-03.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO CRISTÓVÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS LTDA, ERIKA CAMPOS DA SILVA, ELAINE ADRIANA 

ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SÃO CRISTÓVÃO COMÉRCIO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA, CNPJ: 07621181000112, atualmente em 

local incerto e não sabido ERIKA CAMPOS DA SILVA, Cpf: 98625101100, 

Rg: NADA CONSTA, Filiação: Sem Qualificações, brasileiro(a) e atualmente 

em local incerto e não sabido ELAINE ADRIANA ALVES DA SILVA, Cpf: 

54520487153, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 08/03/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT. em 

face de SÃO CRISTÓVÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA, 

ERIKA CAMPOS DA SILVAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CDA N° 20126626, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6626/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 22/05/2012

 - Valor Total: R$6.291,63 - Valor Atualizado: R$5.911,63 - Valor 

Honorários: R$380,00

Despacho/Decisão: Vistos,Cite-se, por correio, observando a Serventia o 

disposto no art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80, para, em 05 (cinco) dias, a parte 

devedora pagar o débito fiscal ou em igual prazo, nomear bens suficientes 

à garantia da execução. Concedo ainda, os benefícios do art. 172, § II, do 

Código de Processo Civil. Para o caso de imediato pagamento ou 

inexistência de embargos, com sustentáculo no art. 20, § 4°, do CPC, fixo 

os honorários advocatícios em R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais). 

Materializado eventuais embargos os honorários certamente serão 

majorados nos parâmetros e critérios estabelecidos no art. 20, § 3°, 

alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Civil.Nomeando bens à 

penhora, que deverá vir com seu valor estimado e demais exigências dos 

artigos, 9° e 10, da Lei de Execução Fiscal, colha-se a expressa 

manifestação da Exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

anuência e concordância tácita. Havendo concordância, lavre-se o termo 

a que se refere o art. 657, do CPC, que deverá ser subscrito pela parte 

Executada, dessa data correrá o prazo para embargos, procedendo ao 

Sr. oficial de justiça, o registro da penhora no Cartório Imobiliário.Não 

havendo pagamento ou nomeação de bens no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda-se à penhora por Oficial de Justiça de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários 

advocatícios, e o auto de penhora deverá obedecer às regras contidas no 

art. 13 de LEF, com intimação imediata da parte Executada, para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anuência e 

concordância tácita. Proceda-se, ainda, o registro da penhora no Cartório 

Imobiliário competente.Não encontrada a parte Executada, para intimação 

da penhora, proceda-se de acordo com o art. 12 e seus parágrafos, da 

Lei de Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo às hipóteses de 

penhora e atos subsequentes, designem-se datas para hasta pública, com 

as devidas publicações e intimações sob a luz da LEF, CNGC, CPC e 

demais normas aplicáveis à espécie.Na hipótese de concordância da 

Exequente com a penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do 

parágrafo imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair 

sobre bens imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de 

ônus de conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral 

da Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e 

o valor do débito exequendo, tendo como base o demonstrativo 

apresentado na data da propositura da ação.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francisca de Lima 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 05 de julho de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16304 Nr: 3226-64.1999.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL BEBIDAS LTDA, ADENILSON 

FIGUEIREDO XAVIER, ANTONIO GONÇALO DE ALENCAR MENDES, 

BENEDITO SANTANA DAS NEVES, MATILDES CURVO DE MORAES, 

GERVÁSIO MENDES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MATILDES CURVO DE MORAES, Cpf: 

02789515115, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

GERVÁSIO MENDES DE MELO, Cpf: 17486815168, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte EXECUTADA, 

acerca da restrição de valores conforme Recibo de Protocolamento anexo 

nos autos.

Resumo da Inicial: CDA N° 001504/99-A

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, Francisca de Lima 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 03 de julho de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 383561 Nr: 1118-03.2015.811.0002

 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: DILVA JOSELINA DE ALMEIDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme certidão de fl. 187, o perito JOSÉ EDUARDO DE 

OLIVEIRA NETTO, não foi encontrado no endereço fornecido, diante disso 

faço os autos conclusos para o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 383067 Nr: 777-74.2015.811.0002

 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: WALDETE DOROTEIA DE OLIVEIRA FERRAZ, 

GONÇALINA BENTA DO ESPIRITO SANTO, TEREZINHA MACIEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPALIDADE DE NOSSA SENHORA DO 

LIVRAMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8874-B, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - 

OAB:OAB/MT 12.464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos intimando as partes a manifestarem sobre o 
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laudo Pericial de fl. 105-V/106.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89186 Nr: 10802-98.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ TADEU JORGE 

FERNANDES - OAB:6660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIVA MARIA DA SILVA, Cpf: 

20540310115, Rg: 131038125. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO da parte Executada acima qualificada, para no prazo 

leI apresentar defesa, bem como INTIMAÇÃO, acerca da restrição de 

valores conforme Recibo de Protocolamento anexo nos autos.

Despacho/Decisão:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 215668 Nr: 11058-36.2008.811.0002

 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: LINDAURA FRANCISCA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11574/MT, NEULA DE FATIMA MIRANDA - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, e tendo em vista novos documentos retro juntados, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a parte Requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias manifestar, com fulcro no art. 437.§1º, do CPC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 414036 Nr: 18930-58.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L DOMINGUES, LUCINDA DOMINGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): L DOMINGUES, CNPJ: 03683985000195, 

Inscrição Estadual: 131928317 e atualmente em local incerto e não sabido 

LUCINDA DOMINGUES, Cpf: 83477551834, Rg: NADA CONSTA, Filiação: 

Sem Qualificação, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de L 

DOMINGUES e LUCINDA DOMINGUES, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CDA N° 20159040, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 9040/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/04/2015

 - Valor Total: R$12.334,30 - Valor Atualizado: R$11.804,30 - Valor 

Honorários: R$530,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Cite-se, por correio, observando a 

Serventia o disposto no art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80, para, em 05 (cinco) 

dias, a parte devedora pagar o débito fiscal ou em igual prazo, nomear 

bens suficientes à garantia da execução. Concedo ainda, os benefícios do 

art. 172, § II, do Código de Processo Civil. Para o caso de imediato 

pagamento ou inexistência de embargos, com sustentáculo no art. 20, § 

4°, do CPC, fixo os honorários advocatícios em R$ 530,00 (quinhentos e 

trinta reais). Materializado eventuais embargos os honorários certamente 

serão majorados nos parâmetros e critérios estabelecidos no art. 20, § 3°, 

alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Civil.Nomeando bens à 

penhora, que deverá vir com seu valor estimado e demais exigências dos 

artigos, 9° e 10, da Lei de Execução Fiscal, colha-se a expressa 

manifestação da Exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

anuência e concordância tácita. Havendo concordância, lavre-se o termo 

a que se refere o art. 657, do CPC, que deverá ser subscrito pela parte 

Executada, dessa data correrá o prazo para embargos, procedendo ao 

Sr. oficial de justiça, o registro da penhora no Cartório Imobiliário.Não 

havendo pagamento ou nomeação de bens no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda-se à penhora por Oficial de Justiça de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários 

advocatícios, e o auto de penhora deverá obedecer às regras contidas no 

art. 13 de LEF, com intimação imediata da parte Executada, para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anuência e 

concordância tácita. Proceda-se, ainda, o registro da penhora no Cartório 

Imobiliário competente.Não encontrada a parte Executada, para intimação 

da penhora, proceda-se de acordo com o art. 12 e seus parágrafos, da 

Lei de Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo às hipóteses de 

penhora e atos subsequentes, designem-se datas para hasta pública, com 

as devidas publicações e intimações sob a luz da LEF, CNGC, CPC e 

demais normas aplicáveis à espécie.Na hipótese de concordância da 

Exequente com a penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do 

parágrafo imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair 

sobre bens imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de 

ônus de conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral 

da Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e 

o valor do débito exequendo, tendo como base o demonstrativo 

apresentado na data da propositura da ação.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francisca de Lima 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 10 de julho de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 292808 Nr: 12754-68.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J F BORGES TRANSPORTES ME, JONATAN 

FERREIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL LACERDA LIMA - 

OAB:14160-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): J F BORGES TRANSPORTES ME, CNPJ: 

05850113000108 e atualmente em local incerto e não sabido JONATAN 

FERREIRA BORGES, Cpf: 03620198861, Rg: NADA CONSTA, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Tendo em vista o pedido de extinção da parte Exequente às fls. 

27/28, JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 924, II do Novo Código de Processo Civil.Arquive-se com as baixas 

de estilo.Custas “ex lege”.P.R.I.

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 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francisca de Lima 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 10 de julho de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 415623 Nr: 19652-92.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS 

LTDA ME, ALICE GONÇALVES, ODIMAR GONÇALVES DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALICE GONÇALVES, Cpf: 00397015143, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte EXECUTADA, 

acerca da restrição de valores conforme Recibo de Protocolamento anexo 

nos autos.

Resumo da Inicial: N° da cda 20155357

Despacho/Decisão: Vistos,DETERMINO o bloqueio no valor 

correspondente à execução proposta, em conta bancária pertencente 

ao(s) respectivo(s) executado(s), suficiente para a quitação do débito 

atualizado. O bloqueio será realizado através do sistema online 

BACEN-JUD, e assim que efetivado, seja a importância imediatamente 

transferida para a conta única do TJMT, de modo que o respectivo valor 

esteja vinculado ao presente processo que originou o comando do 

bloqueio judicial.Caso o bloqueio se revele infrutífero ou insuficiente:O 

RENAJUD ("Sistema de Restrição Judicial de Veículos") é ferramenta que 

permite a comunicação eletrônica entre o Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, possibilitando consultas 

e o envio, em tempo real, de ordens judiciais eletrônicas de restrição de 

veículos automotores na base de dados do Registro Nacional de Veículos 

Automotores -RENAVAM.Sendo assim, DEFIRO o pedido retro a fim de que 

seja viabilizada a procura de veículos em nome do(s) executado(s) por 

meio do RENAJUD.Expeça-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, Francisca de Lima 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 09 de julho de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445624 Nr: 9744-74.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOVADORA DE PNEUS RECAMAIS LTDA, 

SUELI SILVA QUIODELLI, DORIVAL BETITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RENOVADORA DE PNEUS RECAMAIS 

LTDA, CNPJ: 08283333000187 e atualmente em local incerto e não sabido 

DORIVAL BETITE, Cpf: 39731723820, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/05/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

RENOVADORA DE PNEUS RECAMAIS LTDA, SUELI SILVA QUIODELLIE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA N° 

201411311, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

11311/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 26/06/2014

 - Valor Total: R$149.277,50 - Valor Atualizado: R$147.777,52 - Valor 

Honorários: R$1.500,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Cite-se, por correio, observando a 

Serventia o disposto no art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80, para, em 05 (cinco) 

dias, a parte devedora pagar o débito fiscal ou em igual prazo, nomear 

bens suficientes à garantia da execução. Concedo ainda, os benefícios do 

art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. Para o caso de imediato 

pagamento ou inexistência de embargos, com sustentáculo no art. 85, § 

8°, do CPC, fixo os honorários advocatícios em R$ 1500,00 (mil e 

quinhentos reais). Materializado eventuais embargos os honorários 

certamente serão majorados nos parâmetros e critérios estabelecidos no 

art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil.Nomeando bens à penhora, que 

deverá vir com seu valor estimado e demais exigências dos artigos, 9° e 

10, da Lei de Execução Fiscal, colha-se a expressa manifestação da 

Exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anuência e 

concordância tácita. Havendo concordância, lavre-se o termo a que se 

refere o art. 849, do CPC, que deverá ser subscrito pela parte Executada, 

dessa data correrá o prazo para embargos, procedendo ao Sr. oficial de 

justiça, o registro da penhora no Cartório Imobiliário.Não havendo 

pagamento ou nomeação de bens no prazo de 05 (cinco) dias, proceda-se 

à penhora por Oficial de Justiça de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do principal, juros, custas e honorários advocatícios, e o auto 

de penhora deverá obedecer às regras contidas no art. 13 de LEF, com 

intimação imediata da parte Executada, para se manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de anuência e concordância tácita. Proceda-se, 

ainda, o registro da penhora no Cartório Imobiliário competente.Não 

encontrada a parte Executada, para intimação da penhora, proceda-se de 

acordo com o art. 12 e seus parágrafos, da Lei de Regência. Inexistindo 

embargos, ocorrendo às hipóteses de penhora e atos subsequentes, 

designem-se datas para hasta pública, com as devidas publicações e 

intimações sob a luz da LEF, CNGC, CPC e demais normas aplicáveis à 

espécie.Na hipótese de concordância da Exequente com a penhora e com 

a avaliação, proceda-se na forma do parágrafo imediatamente anterior. Se 

eventualmente a constrição recair sobre bens imóveis, requisitem-se as 

respectivas certidões negativas de ônus de conformidade com o 

Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral da Justiça/MT.Dez dias antes 

da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e o valor do débito exequendo, 

tendo como base o demonstrativo apresentado na data da propositura da 

ação.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francisca de Lima 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 09 de julho de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 312500 Nr: 8589-41.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPEMAT -COMERCIO DE PEÇAS USADAS 

MATO GOSSO LTDA, ROBERTO MARTINS, MARIA APARECIDA JARROS 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA APARECIDA JARROS MARTINS, 

Cpf: 59434830125, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido
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Finalidade: Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte EXECUTADA, 

acerca da restrição de valores conforme Recibo de Protocolamento anexo 

nos autos.

Resumo da Inicial: N° DA CDA 20122986

Despacho/Decisão: Vistos, etc.DETERMINO o bloqueio no valor 

correspondente à execução proposta, em conta bancária pertencente 

ao(s) respectivo(s) executado(s), suficiente para a quitação do débito 

atualizado.O bloqueio será realizado através do sistema online 

BACEN-JUD, e assim que efetivado, seja a importância imediatamente 

transferida para a conta única do TJMT, de modo que o respectivo valor 

esteja vinculado ao presente processo que originou o comando do 

bloqueio judicial.Efetuado o bloqueio, com ou sem êxito, intimem-se as 

partes para requerer o que de direito.Expeça-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, Francisca de Lima 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 09 de julho de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35974 Nr: 4928-74.2001.811.0002

 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: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA GUIA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA DA GUIA E SILVA. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

Réu, para, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre os documentos 

juntados no processo acima indicado.

Despacho/Decisão: Vistos,etc.Intime-se a parte devedora para, no prazo 

legal, pague o valor do débito conforme fls.77/83, sob pena de multa de 

10% sobre o referido valor, já requerida pela parte credora.Não sendo 

paga a dívida, venham os autos concluso para que seja efetuada a 

penhora via BACENJUD para a liquidação do débito.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, Francisca de Lima 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 09 de julho de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270866 Nr: 11228-03.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA FRANCISCA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DELUQUE COSTA 

PEREIRA - OAB:8163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): REGINA FRANCISCA DA SILVA, Cpf: 

07416237149, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 16/06/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO GROSSO - CRCMT 

em face de REGINA FRANCISCA DA SILVA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de CDA N° 2010/002950, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2950/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 20/12/2010

 - Valor Total: R$2.507,52 - Valor Atualizado: R$2.307,52 - Valor 

Honorários: R$200,00

Despacho/Decisão: REFERÊNCIA:AUTOS Nº 11209-94.2011 – COD 

270847- EXECUÇÃO FISCALEXEQÜENTE:FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUALEXECUTADO: EVERTON JUNIOR DA SILVA Vistos,Cite-se, por 

correio, observando a Serventia o disposto no art. 8º, III, da Lei n. 

6.830/80, para, em 05 (cinco) dias, o devedor pagar o débito fiscal ou em 

igual prazo, nomear bens suficientes à garantia da execução. Concedo 

ainda, os benefícios do art. 172, § II, do Código de Processo Civil. Para o 

caso de imediato pagamento ou inexistência de embargos, com 

sustentáculo no art. 20, § 4°, do CPC, fixo os honorários advocatícios em 

R$ 200,00 (Duzentos reais). Materializado eventuais embargos os 

honorários certamente serão majorados nos parâmetros e critérios 

estabelecidos no art. 20, § 3°, alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de 

Processo Civil.Nomeando bens à penhora, que deverá vir com seu valor 

estimado e demais exigências dos artigos, 9° e 10, da Lei de Execução 

Fiscal, colha-se a expressa manifestação do Exeqüente, no prazo de 05 

(cinco) dias, pena de anuência e concordância tácita. Havendo 

concordância, lavre-se o termo a que se refere o art. 657, do CPC, que 

deverá ser subscrito pelo Executado, dessa data correrá o prazo para 

embargos, procedendo ao Sr. oficial de justiça, o registro da penhora no 

Cartório Imobiliário. Não havendo pagamento ou nomeação de bens no 

prazo de 05 (cinco) dias, proceda-se à penhora por Oficial de Justiça de 

tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal, juros, custas 

e honorários advocatícios, e o auto de penhora deverá obedecer as 

regras contidas no art. 13 de LEF, com intimação imediata do Executado, 

para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, pena de anuência e 

concordância tácita. Proceda-se, ainda, o registro da penhora no Cartório 

Imobiliário competente. Não encontrando o Executado, para intimação da 

penhora, proceda-se de acordo com o art. 12 e seus parágrafos, da Lei 

de Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo as hipóteses de penhora e 

atos subseqüentes, designe-se datas para hasta pública, com as devidas 

publicações e intimações sob à luz da LEF, CNGC, CPC e demais normas 

aplicáveis à espécie. Na hipótese de concordância do Exeqüente com a 

penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do parágrafo 

imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair sobre bens 

imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de ônus de 

conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral da 

Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e o 

valor do débito exeqüendo, tendo como base o demonstrativo apresentado 

na data da propositura da ação. Expeça-se o necessário. Às 

providênciasVárzea Grande, 20 de julho de 2012.ONIVALDO BUDNYM 

Juiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francisca de Lima 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 09 de julho de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254260 Nr: 21401-23.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J M COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS 

LTDA, MANOEL LUCAS TEIXEIRAS, JUSSARA DE MARIA GONÇALVES 

PEIXOTO TEIXEIRA, JOEL CESAR TEIXEIRA, DILZA GONÇALVES PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DILZA GONÇALVES PEIXOTO, Cpf: 

30373743149, Rg: NADA CONSTA, Filiação: Sem Qualificação, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte EXECUTADA, 

acerca da restrição de valores conforme Recibo de Protocolamento anexo 

nos autos.

Despacho/Decisão: Vistos, em correição.Citem-se, por correio, 

observando a Serventia o disposto no art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80, para, 

em 05 (cinco) dias, os devedores pagarem o débito fiscal ou em igual 

prazo, nomear bens suficientes à garantia da execução. Concedo ainda, 

os benefícios do art. 172, § II, do Código de Processo Civil. Para o caso de 

imediato pagamento ou inexistência de embargos, com sustentáculo no art. 

20, § 4°, do CPC, fixo os honorários advocatícios em R$ 500,00 

(quinhentos reais). Materializado eventuais embargos os honorários 

certamente serão majorados nos parâmetros e critérios estabelecidos no 

art. 20, § 3°, alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Civil.Nomeando 

bens à penhora, que deverá vir com seu valor estimado e demais 

exigências dos artigos, 9° e 10, da Lei de Execução Fiscal, colha-se a 

expressa manifestação do Exeqüente, no prazo de 05 (cinco) dias, pena 

de anuência e concordância tácita. Havendo concordância, lavre-se o 

termo a que se refere o art. 657, do CPC, que deverá ser subscrito pelo 

Executado, dessa data correrá o prazo para embargos, procedendo ao 

Sr. oficial de justiça, o registro da penhora no Cartório Imobiliário.Não 

havendo pagamento ou nomeação de bens no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda-se à penhora por Oficial de Justiça de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários 

advocatícios, e o auto de penhora deverá obedecer as regras contidas no 

art. 13 de LEF, com intimação imediata do Executado, para se manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, pena de anuência e concordância tácita. 

Proceda-se, ainda, o registro da penhora no Cartório Imobiliário 

competente. Não encontrando o Executado, para intimação da penhora, 

proceda-se de acordo com o art. 12 e seus parágrafos, da Lei de 

Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo as hipóteses de penhora e 

atos subseqüentes, designe-se datas para hasta pública, com as devidas 

publicações e intimações sob à luz da LEF, CNGC, CPC e demais normas 

aplicáveis à espécie.Na hipótese de concordância do Exeqüente com a 

penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do parágrafo 

imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair sobre bens 

imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de ônus de 

conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral da 

Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e o 

valor do débito exequendo, tendo como base o demonstrativo apresentado 

na data da propositura da ação.Expeça-se o necessário. Às 

providências.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francisca de Lima 

Ribeiro, digitei.

Resumo da Inicial: CDA N° 200910611

Várzea Grande, 09 de julho de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254260 Nr: 21401-23.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J M COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS 

LTDA, MANOEL LUCAS TEIXEIRAS, JUSSARA DE MARIA GONÇALVES 

PEIXOTO TEIXEIRA, JOEL CESAR TEIXEIRA, DILZA GONÇALVES PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MANOEL LUCAS TEIXEIRAS, Cpf: 

31185690182, Rg: NADA CONSTA, Filiação: Sem Qualificação, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte EXECUTADA, 

acerca da restrição de valores conforme Recibo de Protocolamento anexo 

nos autos.

Resumo da Inicial: CDA N° 200910611

Despacho/Decisão: Vistos, em correição.Citem-se, por correio, 

observando a Serventia o disposto no art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80, para, 

em 05 (cinco) dias, os devedores pagarem o débito fiscal ou em igual 

prazo, nomear bens suficientes à garantia da execução. Concedo ainda, 

os benefícios do art. 172, § II, do Código de Processo Civil. Para o caso de 

imediato pagamento ou inexistência de embargos, com sustentáculo no art. 

20, § 4°, do CPC, fixo os honorários advocatícios em R$ 500,00 

(quinhentos reais). Materializado eventuais embargos os honorários 

certamente serão majorados nos parâmetros e critérios estabelecidos no 

art. 20, § 3°, alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Civil.Nomeando 

bens à penhora, que deverá vir com seu valor estimado e demais 

exigências dos artigos, 9° e 10, da Lei de Execução Fiscal, colha-se a 

expressa manifestação do Exeqüente, no prazo de 05 (cinco) dias, pena 

de anuência e concordância tácita. Havendo concordância, lavre-se o 

termo a que se refere o art. 657, do CPC, que deverá ser subscrito pelo 

Executado, dessa data correrá o prazo para embargos, procedendo ao 

Sr. oficial de justiça, o registro da penhora no Cartório Imobiliário.Não 

havendo pagamento ou nomeação de bens no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda-se à penhora por Oficial de Justiça de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários 

advocatícios, e o auto de penhora deverá obedecer as regras contidas no 

art. 13 de LEF, com intimação imediata do Executado, para se manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, pena de anuência e concordância tácita. 

Proceda-se, ainda, o registro da penhora no Cartório Imobiliário 

competente. Não encontrando o Executado, para intimação da penhora, 

proceda-se de acordo com o art. 12 e seus parágrafos, da Lei de 

Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo as hipóteses de penhora e 

atos subseqüentes, designe-se datas para hasta pública, com as devidas 

publicações e intimações sob à luz da LEF, CNGC, CPC e demais normas 

aplicáveis à espécie.Na hipótese de concordância do Exeqüente com a 

penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do parágrafo 

imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair sobre bens 

imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de ônus de 

conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral da 

Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e o 

valor do débito exequendo, tendo como base o demonstrativo apresentado 

na data da propositura da ação.Expeça-se o necessário. Às 

providências.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francisca de Lima 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 09 de julho de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254260 Nr: 21401-23.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J M COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS 

LTDA, MANOEL LUCAS TEIXEIRAS, JUSSARA DE MARIA GONÇALVES 

PEIXOTO TEIXEIRA, JOEL CESAR TEIXEIRA, DILZA GONÇALVES PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JUSSARA DE MARIA GONÇALVES 

PEIXOTO TEIXEIRA, Cpf: 46087613153, Rg: NADA CONSTA, Filiação: Sem 

Qualificação, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido JOEL 

CESAR TEIXEIRA, Cpf: 47538473149, Rg: NADA CONSTA, Filiação: Sem 

Qualificação, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte EXECUTADA, 

acerca da restrição de valores conforme Recibo de Protocolamento anexo 

nos autos.

Resumo da Inicial: CDA N° 200910611

Despacho/Decisão: Vistos, em correição.Citem-se, por correio, 

observando a Serventia o disposto no art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80, para, 
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em 05 (cinco) dias, os devedores pagarem o débito fiscal ou em igual 

prazo, nomear bens suficientes à garantia da execução. Concedo ainda, 

os benefícios do art. 172, § II, do Código de Processo Civil. Para o caso de 

imediato pagamento ou inexistência de embargos, com sustentáculo no art. 

20, § 4°, do CPC, fixo os honorários advocatícios em R$ 500,00 

(quinhentos reais). Materializado eventuais embargos os honorários 

certamente serão majorados nos parâmetros e critérios estabelecidos no 

art. 20, § 3°, alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Civil.Nomeando 

bens à penhora, que deverá vir com seu valor estimado e demais 

exigências dos artigos, 9° e 10, da Lei de Execução Fiscal, colha-se a 

expressa manifestação do Exeqüente, no prazo de 05 (cinco) dias, pena 

de anuência e concordância tácita. Havendo concordância, lavre-se o 

termo a que se refere o art. 657, do CPC, que deverá ser subscrito pelo 

Executado, dessa data correrá o prazo para embargos, procedendo ao 

Sr. oficial de justiça, o registro da penhora no Cartório Imobiliário.Não 

havendo pagamento ou nomeação de bens no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda-se à penhora por Oficial de Justiça de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários 

advocatícios, e o auto de penhora deverá obedecer as regras contidas no 

art. 13 de LEF, com intimação imediata do Executado, para se manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, pena de anuência e concordância tácita. 

Proceda-se, ainda, o registro da penhora no Cartório Imobiliário 

competente. Não encontrando o Executado, para intimação da penhora, 

proceda-se de acordo com o art. 12 e seus parágrafos, da Lei de 

Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo as hipóteses de penhora e 

atos subseqüentes, designe-se datas para hasta pública, com as devidas 

publicações e intimações sob à luz da LEF, CNGC, CPC e demais normas 

aplicáveis à espécie.Na hipótese de concordância do Exeqüente com a 

penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do parágrafo 

imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair sobre bens 

imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de ônus de 

conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral da 

Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e o 

valor do débito exequendo, tendo como base o demonstrativo apresentado 

na data da propositura da ação.Expeça-se o necessário. Às 

providências.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francisca de Lima 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 09 de julho de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 317795 Nr: 14146-09.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL CAMPOS CURADO, JOCENIL 

LOURENÇO DA SILVA DELMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11997

 Intimar o advogado Luiz Augusto Arruda Custódio (OAB/MT 11.997), 

constituído pelo acusado Jocenil Lourenço da Silva Delmão, para 

comparecer a audiência designada, conforme decisão de fls. 284, cujo 

teor é o seguinte: "Vistos. Certifique a senhora gestora se a testemunha 

Eliel se encontra preso. Defiro a substituição requerida pelo MPE (p. 255). 

Designo o dia 17 de julho de 2018, às 14h00min, para continuação da 

audiência de Instrução e Julgamento. Int".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 350462 Nr: 16174-13.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO MARCOS FERREIRA SANFELICE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA CONCEIÇAO DA 

SILVA STABILITO ALBUÊS - OAB:4266/RO, lauro gonçalo da costa - 

OAB:15304

 Intimar o advogado Lauro Gonçalo da Costa (OAB/MT 15.304), constituído 

pelo acusado João Marcos Ferreira Sanfelice, para comparecer à 

audiência designada, conforme decisão de fls.346, cujo teor é o seguinte: 

"Vistos. Depreque a oitiva da testemunha Lyncoln Echeverria dos Santos. 

Designo o dia 17 de julho de 2018, às 14h40min, para continuação da 

audiência de Instrução e Julgamento. Int".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 325443 Nr: 21828-15.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SANCHES - 

OAB:3587-A/MT

 Intimar o Advogado Rafael Sanches (OAB/MT 3587-A), defensores do 

acusado Edivaldo Luiz daSilva, para comparecer na Audiência designada 

conforme fls. 149, cujo teor e o seguinte: "Vistos. Designo o dia 17 de 

julho de 2018, às 15h10min, para continuação da audiência de Instrução e 

Julgamento. Int".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 536580 Nr: 8132-33.2018.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5940/MT

 Intimar o advogado Paulo Fabrinny (OAB/MT 5940), defensor do acusado 

J. J. de C., acerca da audiência para inquirição da testemunha D. B. S., 

designada para o dia 05/07/2018 às 15h, conforme decisão de fls. 150, 

cujo teor é o seguinte: "“Vistos. 1. Devido a petição de folha 149, designo 

a continuação da audiência para o dia 18 de julho de 2018, às 14h00min 

[...]".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 530417 Nr: 4592-74.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA PAULA DE CARLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:6833/MT

 Intinar o advogado Joel Feliciano Moreira (OAB/MT 6833), constituído pela 

acusada Andréia Paula de Carli, para comparecer à audiência de Instrução 

e Julgamento designada para o dia 18/07/2018 às 14h, cientificando-o que 

deverá trazer as testemunhas Maria Alves de Melo e Josiane Irante, 

independentemente de intimação, conforme expressamente afirmado ás 

fls. 203.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 411363 Nr: 17395-94.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS DA COSTA LIMA, ELIAS 

SALES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO 
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ESTADUAL - OAB:, GEZUINO CATARINO DA CRUZ - OAB:10620-E/MT, 

RODRIGO BATISTA DA SILVA - OAB:7697

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): João Carlos da Costa Lima, Cpf: 06626099132, Rg: 

28328574 SSP MT Filiação: Marcio de Souza Lima e Jurema da Costa 

Faria, data de nascimento: 17/04/1997, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), chapa, Endereço: Rua Macau, Quadra 0082, Casa 17, Bairro: 

Jardim Eldorado, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DOS DENUNCIADOS, acima 

qualificados, para no prazo de 10 (dez) dias, comparecer na Segunda 

Vara Criminal, no Fórum de Várzea Grande, no endereço ao final indicado, 

para que manifeste interesse na restituição dos seguintes objetos: 01(um) 

Celular Marca Samsung cores preto e cinza e 01(um) celular cor vermelho 

danificado, apreendidos nos autos acima mencionado, para que lhe sejam 

restituídos os referidos objetos.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 316784 Nr: 13162-25.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO CEZAR ROSA MOREIRA, RICARDO 

CEZAR MARTINS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE NORBERTO DE MEDEIROS 

JUNIOR - OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Mario Cezar Rosa Moreira, Rg: 1200318-2 SSP MT 

Filiação: Almantina Rosa Moreira, data de nascimento: 05/10/1978, 

brasileiro(a), convivente, aux. administrativo, Endereço: Av. Tenente 

Coronel Duarte, Qd- 52, Lote 12, Bairro: Jd. Eldorado, Cidade: Várzea 

Grande-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, ACIMA 

QUALIFICADO, PARA QUE, TOME CONHECIMENTO DA SENTENÇA 

ABAIXO TRANSCRITA, devendo manifestar SE DESEJA RECORRER DA 

SENTENÇA.

Resumo da inicial:OS DENUNCIADOS FORAM INCURSOS NAS SANÇÕES 

DO ART. 157, § 2º, I E II, C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

Decisão/Despacho:Diante do exposto e pelo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR RICARDO CEZAR 

MARTINS SANTOS, brasileiro, filho de Valery Martins dos Santos e Ivone 

Celestino dos Santos, nascido aos 30/11/1976, natural de Diamantino/MT; 

MARIO CEZAR ROSA MOREIRA, brasileiro, filho de Almantina Rosa 

Moreira, nascido aos 05/10/1978, como incursos nas penas do artigo 157, 

§ 2º, incisos I e II c/c art. 70, ambos do Código Penal.

1 – DO RÉU RICARDO CEZAR MARTINS SANTOS

A culpabilidade do Réu é bem acentuada. O Réu é penalmente imputável, 

não restando evidenciado nos autos a presença de circunstâncias 

capazes de, no momento do fato, alterar sua capacidade de conhecer o 

caráter ilícito de seus atos e de determinar-se de acordo com esse 

entendimento, sendo-lhe exigível que agisse de forma diversa.

O Réu é primário.

Não há informações sobre sua conduta social e nem sobre sua 

personalidade.

 Restou evidente que o motivo que levou o réu à prática delituosa é a 

busca do dinheiro fácil.

As circunstâncias do crime são graves, uma vez que o réu era 

funcionário da empresa, tendo conhecimento das finanças e, passou-se 

por vítima durante a ação criminosa.

As consequências do crime são naturais e o comportamento das vítimas 

em nada influenciou o crime.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 

4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão (CP, art. 157, caput).

Reconheço a atenuante da confissão, reduzindo a pena em 2 (dois) 

meses, resultando em 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão

Em razão das qualificadoras previstas no art. 157, § 2°, I e II do Código 

Penal, aumento a pena em 1/3 (um terço), perfazendo o total de 5 (cinco) 

anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Atenta à ocorrência da majorante do concurso formal, nos termos do art. 

70 do Código Penal, elevo a pena na fração mínima, 1/6 (um sexto), 

passando-a para 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de 

reclusão e, diante da ausência de quaisquer outras causas especiais de 

diminuição ou aumento da pena torno-a definitiva. Estabeleço o regime 

semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 

2°, “b” do Código Penal.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da falta 

de informações nos autos sobre a situação financeira do Réu, entendo 

suficiente o valor correspondente a 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 

do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente 

quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

2 – DO RÉU MARIO CEZAR ROSA MOREIRA

A culpabilidade do Réu é bem acentuada. O Réu é penalmente imputável, 

não restando evidenciado nos autos a presença de circunstâncias 

capazes de, no momento do fato, alterar sua capacidade de conhecer o 

caráter ilícito de seus atos e de determinar-se de acordo com esse 

entendimento, sendo-lhe exigível que agisse de forma diversa.

O Réu era primário quando da prática do roubo.

Não há informações sobre sua conduta social e nem sobre sua 

personalidade.

 Restou evidente que o motivo que levou o réu à prática delituosa é a 

busca do dinheiro fácil.

As circunstâncias do crime são graves, uma vez que o réu era 

funcionário da empresa, tendo conhecimento das finanças.

As consequências do crime são naturais e o comportamento das vítimas 

em nada influenciou o crime.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 

4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão (CP, art. 157, caput).

Reconheço a atenuante da confissão, reduzindo a pena em 2 (dois) 

meses, resultando em 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão

Em razão das qualificadoras previstas no art. 157, § 2°, I e II do Código 

Penal, aumento a pena em 1/3 (um terço), perfazendo o total de 5 (cinco) 

anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Atenta à ocorrência da majorante do concurso formal, nos termos do art. 

70 do Código Penal, elevo a pena na fração mínima, 1/6 (um sexto), 

passando-a para 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de 

reclusão e, diante da ausência de quaisquer outras causas especiais de 

diminuição ou aumento da pena torno-a definitiva. Estabeleço o regime 

semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 

2°, “b” do Código Penal.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da falta 

de informações nos autos sobre a situação financeira do Réu, entendo 

suficiente o valor correspondente a 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 

do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente 

quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

Deixo de condenar os Réus ao pagamento das custas processuais, por 

terem sido defendidos por Defensor Público, donde se presume serem 

pobres na forma da lei.

Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se à Justiça 

Eleitoral, para os fins do art. 15, III da CF e expeça-se Carta de Guia.

Calculem-se as penas de multa e intimem-se para pagamento.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande, 04 de maio de 2018.

MARILZA APARECIDA VITÓRIO

 Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 388877 Nr: 4664-66.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÊNYA SORAYA OLIVEIRA DE AGUIAR SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 
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- OAB:15304/MT

 I - Em face da Portaria n. 856/2018-PRES (retro), redesigno a audiência de 

Suspensão Condicional do Processo para o dia 28/09/2018, às 13:50 

horas.

Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 525182 Nr: 1497-36.2018.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIANO LEONI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:

 Intimação Audiência Carta Precatória - Nos termos da Legislação vigente 

e art. 1961, da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a defesa do réu 

MARCIANO LEONI DE OLIVEIRA, DR. RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA, 

OAB/MT 18.139, via DJE, que foi designada audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 12/09/2018 às 16hrs.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 537015 Nr: 8391-28.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS FRANCISCO DOS REIS, WALISON 

JOSE DOS SANTOS, WESLEY DE ANUNCIAÇÃO ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL COELHO CURVO - 

OAB:11.732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL COELHO CURVO - 

OAB:11.732

 DECISÃOI - Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva 

formulado por WALISON JOSÉ DOS SANTOS (fls. 219/225).II - Instado a 

se manifestar sobre o pedido o Ministério Público o fez pelo indeferimento 

(fls. 229/234).É O NECESSÁRIO RELATO. DECIDO.III – A prisão preventiva 

é medida cautelar excepcional, trata-se de prisão cautelar como extrema 

ratio da ultima ratio. Nos termos da Lei nº 12.403/2011, a prisão preventiva 

terá cabimento se outras medidas cautelares forem insuficientes ou de 

aplicação impossível (CPP, art. 282, § 6º). IV – Ao analisar a necessidade 

da decretação da prisão preventiva o juiz deverá indicar, concretamente, 

os motivos pelos quais o Réu deve ser preso, não basta a gravidade do 

crime ou se foi cometido com violência, deve ser demonstrado o efetivo 

periculum libertatis do Requerido consignado em um dos requisitos do art. 

312 do CPP. A prisão deve ser motivada, por fundamento fático e jurídico, 

não devendo ser antecipação de pena. V – Conforme dispõe o art. 312 do 

Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indício 

suficiente de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada como 

garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da 

instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. VI – Nessa 

esteira, os motivos que determinaram a decretação da prisão preventiva 

foram, sucintamente, a materialidade delitiva e os indícios de autoria, 

cumulados com a garantia da ordem pública, tendo em vista os inúmeros 

antecedentes do Réu. V - Apesar das respeitáveis razões contidas no 

pleito em análise, verifica-se que a defesa não trouxe aos autos qualquer 

fato novo a ensejar a revogação da prisão preventiva, estando seus 

requisitos inalterados.VI - Pelo exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, INDEFIRO o pedido efetuado pelo Réu.VII – Intime-se a Defesa de 

WALISON para que traga aos autos procuração devidamente assinada.VIII 

– Proceda-se nova tentativa de citação do réu LUCAS.IX – Em face da 

certidão de fls. 228, dê-se vista dos autos a Defensoria 

Pública.Intimem-se. Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 439587 Nr: 6574-94.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL FERNANDES SALOMÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON RODRIGO DE 

ARRUDA COSTA - OAB:21.550

 Intimação do advogado, Dr. Robson Rodrigo Arruda - OAB/MT: 21.550, 

devidamente qualificado nos autos, para fins de conhecimento do inteiro 

teor da sentença e apresentação recurso no prazo legal, se assim a parte 

ré desejar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 439587 Nr: 6574-94.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL FERNANDES SALOMÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON RODRIGO DE 

ARRUDA COSTA - OAB:21.550

 Intimação do réu, na pessoa de seu advogado, Dr. Robson Rodrigo 

Arruda - OAB/MT: 21.550, devidamente qualificado nos autos, para fins de 

conhecimento do inteiro teor da sentença e apresentação recurso no 

prazo legal, se assim a parte desejar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 536192 Nr: 7929-71.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIR BONIFACIO DA SILVA, ROSEMBERG 

BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:11134, LUCIO MAURO DANTAS - OAB:13.712

 Intimação do advogado do réu Rosemberg Barbosa da Silva para que, no 

prazo de 05 (cinco)dias, apresente as alegações finais nos presentes 

autos.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 495253 Nr: 11172-57.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA SANTOS NEVES, MARCELO 

CAITANO DE SOUZA, VALCIR ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA SILVA 

NASCIMENTO - OAB:19.205/MT, WESLEY CHAMOS DE ARRUDA - 

OAB:18.853

 DR. GERALDO DA SILVA NASCIMENTO - OAB/MT 19205; DR. WESLEY 

CHAMOS DE ARRUDA - OAB/MT 18.853, da audiência de Instrução e 

Julgamento, designada para o dia 08 de Agosto de 2018, às 14:00 horas.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 523365 Nr: 195-69.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS DOS SANTOS FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MATEUS DOS SANTOS FREITAS, Filiação: 
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Luzia Alcantara dos Santos e Jovecir Pereira Freitas, data de nascimento: 

11/08/1994, brasileiro(a), natural de Araguaína-TO, convivente, Telefone 

(65) 99104-2336. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, MATHEUS DOS SANTOS FREITAS 

praticou crime previsto no artigo 155, §4° I, do Código Penal, requerendo 

seja contra ele, instaurado o devido processo penal, nos moldes dos 

artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal, citando-se o 

denunciado para apresentação de resposta escrita e demais termos do 

processo.

Despacho: Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, 

em tese, de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a 

denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.CITE-SE e INTIME-SE 

o réu para apresentar resposta à acusação em 10 (dez) dias, nos termos 

do art. 396, Código de Processo Penal, ficando, desde já, AUTORIZADA a 

expedição de carta precatória, caso necessário.Conste no mandado que o 

denunciado deverá fazê-lo através de Advogado, ou declarar, caso não 

tenha condições de constituir um profissional, o desejo de ser patrocinado 

por Defensor Dativo nomeado por este Juízo, o que deverá ser certificado 

pelo Sr. Oficial de Justiça que proceder à sua citação e intimação.Em 

sendo a resposta negativa ou passado o prazo estabelecido na Lei, desde 

já nomeio o Defensor Público atuante nesta Vara para patrocinar sua 

defesa atendendo os fins do art. 396-A, do Código de Processo 

Penal.INDEFIRO os requerimentos formulados com a denúncia (fl. 63), 

porque não restou comprovada a impossibilidade do órgão acusador obter 

as informações, nos termos do art. 1.373, inciso II, da CNGC – Foro 

Judicial.Oferecida a resposta à acusação do réu, façam os autos 

conclusos.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 04 de julho de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 442960 Nr: 8329-56.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ RODRIGO FERREIRA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGNEL CORREA DA COSTA 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 12.934

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ RODRIGO FERREIRA E SILVA, Cpf: 

01246339196, Rg: 14136457, Filiação: Julia Tereza dos Santos Ferreira e 

Silva e Odines de Arruda e Silva, data de nascimento: 06/04/1985, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), empresário, Telefone 65 

9296-3588. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: DISPOSITIVOIsto posto, JULGO A DENÚNCIA PROCEDENTE e 

CONDENO o réu LUIZ RODRIGO FERREIRA E SILVA nas sanções do art. 

14 da Lei nº 10.826/03 à pena de 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, a ser 

cumprida, inicialmente, em regime ABERTO, e mais o pagamento de 10 

(DEZ) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo 

vigente à época do fato.Considerando que o crime não foi cometido com 

violência ou grave ameaça à pessoa e que a pena não é superior a 04 

(quatro) anos e atendendo, ainda, que se trata de réu primário e que 

preenche os demais requisitos previstos no art. 59 do CP, SUBSTITUO a 

pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, conforme 

permite o art. 44, §2º, do referido Estatuto Penal, consistente em 

PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), cujo 

valor deverá ser destinado ao Núcleo de Execuções Penais (2ª Vara 

Criminal da Capital), ficando vinculado ao procedimento criminal código 

452072, conforme ofício 35/2016-GMF, datado de 17/10/2016, e 

LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA.CONDENO o acusado, ainda, ao 

pagamento das custas processuais, devendo o dinheiro dado como fiança 

(fl. 28 e 30) ser utilizado para a sua quitação, nos termos do art. 336 do 

Código de Processo Penal, desde que haja o trânsito em julgado da 

sentença condenatória.Já houve o decreto de perda da arma e munições 

apreendidas (fl. 78).Com o trânsito em julgado, FORME-SE o executivo 

penal, que deverá ser encaminhado à Vara de Execuções Penais da 

Comarca de Vilhena/RO, onde o acusado se encontra 

custodiado.COMUNIQUE-SE, por fim, ao TRE, via sistema INFODIP, para os 

fins previstos no art. 15, inciso III, da Constituição Federal (suspensão dos 

direitos políticos).INTIMEM-SE, pessoalmente, a Defensoria Pública, o órgão 

do Ministério Público e, via DJE, o condenado.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 05 de julho de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 529064 Nr: 3830-58.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALEX SANDRO DA SILVA, Cpf: 

04747417109, Rg: 228/23557, Filiação: Sem Qualificação, data de 

nascimento: 13/12/1980, brasileiro(a), natural de Várzea Grande-MT, 

divorciado(a), morador de rua. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: DISPOSITIVOIsto posto, JULGO A DENÚNCIA PARCIALMENTE 

PROCEDENTE e CONDENO o réu ALEX SANDRO DA SILVA nas sanções 

do art. 155, §4º, inciso II c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à 

pena de 01 (UM) ANO e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, a ser 

cumprida, inicialmente, em regime ABERTO, e mais o pagamento de 10 

(DEZ) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo 

vigente à época do fato. Considerando que o crime não foi cometido com 

violência ou grave ameaça à pessoa e que a pena não é superior a 04 

(quatro) anos e atendendo, ainda, que se trata de réu primário e que 

preenche os demais requisitos previstos no art. 59 do CP, SUBSTITUO a 

pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, conforme 

permite o art. 44, §2º, do referido Estatuto Penal, consistente na 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS à comunidade ou a entidades públicas, a 

critério do Juízo das Execuções, e LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA.O 

condenado, que foi assistido pela Defensoria Pública, fica ISENTO do 

pagamento das custas processuais.Em razão do regime inicial imposto 

para cumprimento da pena, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA colocando 

o condenado imediatamente em liberdade, se por outro motivo não tiver 

que permanecer preso.Com o trânsito em julgado, FORME-SE o processo 

executivo penal que deverá ser encaminhado à Vara de Execuções 

Penais da Capital.PROCEDA-SE, finalmente, com as comunicações 

pertinentes ao TRE, via sistema INFODIP, para os fins previstos no art. 15, 

inciso III, da Constituição Federal (suspensão dos direitos 

políticos).INTIMEM-SE, pessoalmente, o condenado, o Ministério Público e a 

Defensoria Pública.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 05 de julho de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha
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 Cod. Proc.: 474252 Nr: 23283-10.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL CARRIGIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRAZ PAULO PAGOTTO - 

OAB:5201-B/MT

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 25/09/2018 às 

15h30.

INTIMEM-SE/REQUISITEM-SE o acusado, as testemunhas arroladas, o 

advogado de Defesa e Ministério Público.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 528702 Nr: 3564-71.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILSON BARROS DA SILVA, EMILLY 

ESTRUQUEL MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 INTIMAR DR. JOÃO VIEIRA NETO - OAB/21741/PE, ASSISTENTE DE 

ACUSAÇÃO DA VÍTIMA SOLAR BR (COCA-COLA), PARA COMPARECER 

PERANTE ESTE JUÍZO EM AUDIÊNCIA DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO 

CONDICIONAL DO PROCESSO DESIGNADA PARA O DIA 03 DE AGOSTO 

DE 2018 ÀS 14H00

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 469264 Nr: 20818-28.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAS MATIAS DA SILVA, EDMILSON 

SOUZA DE OLIVEIRA, DIEGO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 12/09/2018 às 

14h00.

INTIMEM-SE/REQUISITEM-SE os acusados, as testemunhas arroladas, o 

advogado de Defesa e Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 319728 Nr: 16102-60.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS ZEVE COIMBRA, REGINALDO 

FERREIRA DA SILVA, EDGAR CARLOS GIRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAIS ALESSANDRA MOREIRA 

PAZUCH - OAB:13.291/O - MT, MARCELO ANGELO DE MACEDO - 

OAB:MT/6811-B

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 06/09/2018 às 

14h00.

INTIMEM-SE/REQUISITEM-SE os acusados, as testemunhas arroladas, os 

advogados de Defesa e Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 475072 Nr: 23712-74.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO JOSE SANTOS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA 

JUNIOR - OAB:13695

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 29/08/2018 às 

14h00.

INTIMEM-SE/REQUISITEM-SE o acusado, as testemunhas arroladas, o 

advogado de Defesa e Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 438575 Nr: 6016-25.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIANKA PATRICIA MARIA DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11.997/MT

 Diante do trânsito em julgado do acórdão (fl. 157), EXPEÇA-SE guia de 

execução definitiva, REMETENDO-SE à 2ª. Vara Criminal da Capital, de 

quem é a competência para execução penal desta Comarca.

CERTIFIQUE-SE, ainda, a Sra. Gestora se há objetos apreendido nos autos 

e, se existentes, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido, DECRETO a perda dos objetos em favor da União, 

devendo ser comunicada imediatamente à Direção do Fórum.

Após, com as cautelas de praxe e as anotações necessárias, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 385569 Nr: 2370-41.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO DE SOUZA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronan Jacson Costa - 

UNIVAG - OAB:4871

 Diante do trânsito em julgado do acórdão (fl. 158), EXPEÇA-SE guia de 

execução definitiva, REMETENDO-SE à 2ª. Vara Criminal da Capital, de 

quem é a competência para execução penal desta Comarca.

CERTIFIQUE-SE, ainda, a Sra. Gestora se há objetos apreendido nos autos 

e, se existentes, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido, DECRETO a perda dos objetos em favor da União, 

devendo ser comunicada imediatamente à Direção do Fórum.

Após, com as cautelas de praxe e as anotações necessárias, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 388851 Nr: 4643-90.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERCIO FERRAZ DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIVAG - NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA - OAB:

 Diante do trânsito em julgado do acórdão (fl. 361), EXPEÇA-SE Mandado 

de Prisão, em obediência aos preceitos processuais e normas da Egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

ENCAMINHANDO-O para imediato cumprimento e REMETA-SE o feito ao 

arquivo provisório, EXCLUINDO-O dos relatórios estatísticos.

Cumprido o mandado, FORME-SE o executivo de pena, que deverá ser 

encaminhado à 2ª Vara Criminal da Capital, de quem é a competência para 

execução penal desta Comarca.

CERTIFIQUE-SE, ainda, a Sra. Gestora se há objetos apreendido nos autos 

e, se existentes, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido, DECRETO a perda dos objetos em favor da União, 

devendo ser comunicada imediatamente à Direção do Fórum.

Após, com as cautelas de praxe e as anotações necessárias, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha
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 Cod. Proc.: 431997 Nr: 2140-62.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEITON SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DE FRANÇA BARRETO - 

OAB:10.274/MT

 Trata-se de ação penal movida contra KLEITON SILVA DOS SANTOS, 

dando-o como incurso nas sanções do art. 180, “caput”, do Código Penal.

Em audiência realizada em 30 de junho de 2016 o Ministério Público propôs 

o benefício da suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89, 

da Lei nº. 9.099/95, cujas condições foram aceitas pelo acusado (fl. 135).

É a síntese.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Trata-se de ação penal proposta com a finalidade de apurar possível 

cometimento do crime de receptação.

Acolhida a proposta de suspensão do processo e decorrido o prazo 

fixado, sem qualquer revogação, deve ser declarada extinta a punibilidade 

do suposto infrator, sem a necessidade de maiores digressões.

DISPOSITIVO

Isto posto, com fundamento no art. 89, §5º, da Lei 9.099/95, DECLARO 

extinta a punibilidade de KLEITON SILVA DOS SANTOS.

Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE alvará em favor do acusado para 

levantamento da fiança (fl. 47), nos termos do art. 337, do Código de 

Processo Penal.

Após, com as cautelas de praxe e as anotações necessárias, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 231873 Nr: 14941-54.2009.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DE QUEIROZ CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FIDELIS ITAMAR DE QUEIROS - 

OAB:12145

 INTIME-SE o Advogado (fl. 87) para no prazo de 10 (dez) dias juntar 

procuração com poderes específicos para levantamento/recebimento de 

dinheiro.

Decorrido o prazo sem a providência, REMETAM-SE os autos ao arquivo.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 520323 Nr: 24641-73.2017.811.0002

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIA REGINA DA SILVA, Cpf: 

81343400163, Rg: 11985291, Filiação: Edith Maria de Figueiredo e Eleodoro 

Lopes da Silva, data de nascimento: 18/07/1976, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, diarista, Telefone 99321-3714. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA REQUERENTE, a fim de 

manifestar interesse em prosseguir no feito.

Resumo da Inicial: VISTOS. Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por MARCIA REGINA DA SILVA, nos termos do art. 18 da Lei 

11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina legal, em 

obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da 

CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da 

CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência 

doméstica pelo cometimento, em tese do crime tipificado no artigo 21 da Lei 

de Contravenções Penais e artigo 140, Caput, do Código Penal, por parte 

do requerido EDSON PEDROSO DA SILVA, pleiteando as Medidas 

Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006. Embora não deseje 

representar criminalmente contra o agressor, a vítima sofreu agressão 

psicológica e sente-se ameaçada pelo Requerido. Ressalto que o 

Enunciado 37 do FONAVID, que revogou o Enunciado 5, dispõe que a 

concessão de Medida Protetiva de urgência não está condicionada à 

existência de fato que configure, em tese, ilícito penal. Assim, restando 

configurada a necessidade da medida cautelar de urgência requerida pela 

ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da ofendida, 

determinando: AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR, DOMICÍLIO OU 

LOCAL CONVIVÊNCIA (art. 22, II, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E 

DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (Quinhentos) metros 

de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES 

E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, 

“b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQÜENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual/local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e 

psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS 

PROVISIONAIS, que arbitro na quantia de R$ 281,00 (duzentos e oitenta e 

um reais), majorado conforme a variação desse, que para o momento me 

parece adequado ao binômio necessidade/possibilidade a ser por ele 

depositada, até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta bancária da 

representante legal do(s) filho(s) menor(es) do casal, cuja abertura deve 

ser requisitada, se necessário (art. 22, V, da Lei nº 11.340/06). 

SEPARAÇÃO DE CORPOS, até ulterior decisão deste Juízo, art. 22, II e art. 

23, IV, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c os arts. 1.562 do Código Civil/02 e 

art. 888, VI e 889, parágrafo único, da Lei Adjetiva Civil. RECONDUÇÃO DA 

OFENDIDA E DOS SEUS DEPENDENTES AO RESPECTIVO LAR E 

DOMICÍLIO, após o afastamento do agressor (art. 23, II, da Lei nº 

11.340/06). Com relação ao pedido de “restrição ou suspensão de visitas 

ao dependente”, aguardo a realização do estudo psicossocial das partes 

para sua apreciação. No que tange o pedido de afastamento da ofendida, 

sem prejuízo dos direitos relativos aos bens, guarda dos filhos e 

alimentos, indefiro, devido já ter sido deferido o afastamento do requerido. 

No cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao 

agressor que, por ora, apenas se trata de medida assecuratória protetiva, 

informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação 

por intermédio de advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a 

outra decisão, de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será 

muito importante em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de 

que no caso de descumprimento desta decisão poderá ser decretada a 

sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções 

penais cabíveis. Fica, desde já, autorizado ao senhor oficial de justiça que 

as diligências para cumprimento desta decisão, sejam realizadas com os 

benefícios do § único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do 

art. 212, do Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei 

nº 11.340/06). Assim, determino o devido acompanhamento pela equipe 

multidisciplinar através do serviço psicossocial deste Juízo, devendo 

trazer relatório do estado psicológico das partes, bem como outras 

condições observadas tanto em relação ao agressor como da própria 

ofendida, no prazo de 40 (quarenta) dias. Comunique-se ao douto 

Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) e encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública), 

nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06. Oficie-se à autoridade policial 

informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta decisão, do Pedido 

das medidas protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem como 

para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial no prazo 

legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei 

Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de Processo Penal, 

servindo este documento como próprio ofício a ser encaminhado. 

Notifique-se à equipe multidisciplinar, para a realização do Estudo 

Psicossocial do caso no prazo de 40 (quarenta) dias. Proceda-se a devida 

inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 

11.340/06. Tendo em vista que a urgência da medida, DETERMINO que os 

cumprimentos dos mandados sejam realizados pelo Oficial Plantonista. 

Outrossim, determino, também, que a Senhora Gestora conste nos 

mandados os telefones existentes das partes, com o objetivo de otimizar 

no momento do cumprimento feito pelo Senhor Oficial de Justiça. 
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INTIMEM-SE as partes. Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a 

Defensoria Pública. Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 29 de novembro de 

2017. Eduardo Calmon de Almeida Cézar Juiz de Direito

Despacho/Decisão: VISTOS ETC.Determino a expedição de edital, para a 

intimação da vitima, a fim de manifestar interesse em prosseguir no feito. 

Intimem-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thaisa Marques da 

Costa, digitei.

Várzea Grande, 09 de julho de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 523277 Nr: 115-08.2018.811.0002

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCIMEIRE JOSE DA SILVA, Rg: 

16058755, brasileiro(a), vendedora, Telefone 92578522. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA REQUERENTE, a fim de 

manifestar interesse em prosseguir no feito.

Resumo da Inicial: Vistos etc. Trata-se de pedido de providências 

protetivas da vítima LUCIMEIRE JOSÉ DA SILVA em razão de lesão 

corporal perpetrada por PABLO HENRIQUE PINHEIRO GUIMARÃES. Os 

fatos narrados pela Autoridade Policial dão conta de violência doméstica, o 

que enseja a aplicação de medidas protetivas em favor da ofendida, 

conforme requerido por ela, pois presentes os pressupostos para tanto. 

Assim, aplico nos termos do art. 22 da Lei 11.340/06, as seguintes 

medidas protetivas: a) - proibição de se aproximar da ofendida, no limite de 

1000 (mil) metros de distância; b) - proibição de estabelecer contato com a 

ofendida por qualquer meio de comunicação; c) - proibição de frequentar a 

residência da vítima a fim de preservar a integridade física e psicológica 

da ofendida; No tocante as demais medidas este Juiz no regime de plantão 

não tem elementos para aplicação de tais medidas, o que deverá ser 

analisado pelo Juiz Titular da Vara Especializada de Violência Doméstica. 

Deverá o Sr. Oficial de Justiça, cientificar a vítima das medidas protetivas 

aplicadas nesta decisão, cientificando-a que poderá se dirigir à Promotoria 

de Justiça ou a Delegacia de Polícia para a avaliação de suas 

necessidades específicas, diante da exposição da atual situação do 

casal. Intime-se o indiciado desta decisão, alertando-o que, a quebra das 

medidas ora aplicadas, poderá resultar na decretação de sua prisão 

preventiva. SERVE A PRESENTE DECISÃO DE MANDADO DE MEDIDA 

PROTETIVA. Ciência ao MPE e a Defensoria Pública. Ao final do recesso 

distribui-se o presente procedimento para a vara especializada de 

violência doméstica e familiar desta Comarca. Cumpra-se.

Despacho/Decisão: VISTOS ETC.Determino a expedição de edital, para a 

intimação da vitima, a fim de manifestar interesse em prosseguir no feito. 

Intimem-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thaisa Marques da 

Costa, digitei.

Várzea Grande, 09 de julho de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 499490 Nr: 13478-96.2017.811.0002

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER DE ARRUDA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA, Rg: 

1340531-4, Filiação: Darzi Conceição da Silva e Maria do Socorro 

Rodrigues Lima, data de nascimento: 19/01/1983, brasileiro(a), natural de 

Eldorado do Carajas-MT, convivente, diarista, Telefone 9622-8616. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA REQUERENTE, a fim de 

manifestar interesse em prosseguir no feito.

Resumo da Inicial: Visto etc. RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA formulou 

pedido de medidas protetivas de urgência da Lei 11.340/06, em face de 

CLEBER DE ARRUDA MARQUE, as quais foram deferidas às fls. 12/13, 

dentre as quais “a prestação de alimentos provisionais no valor de 

281,00.”. Verifica-se nos autos que o requerido através de seus 

Advogados, informou a impossibilidade de adimplir com a obrigação 

alimentar devido à falta dos dados bancários da vítima às fls. 45/46. A 

requerente Srª. RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA compareceu a 

secretaria deste juízo, oportunidade em que informou os dados bancários, 

inclusive comprovante da abertura de conta (fls. 47 a 51) para os 

recebimentos dos alimentos provisionais deferidos às fls. 12/verso. 

Entretanto, o requerido por meio de advogado constituído informou a 

impossibilidade de proceder ao depósito na conta bancária informada pela 

requerente, em virtude da instituição bancária informar a ocorrência de 

pendências de atualização documental. Por fim, pugnou a expedição de 

oficio à Instituição bancária para viabilização do depósito, ou 

alternativamente, o depósito judicial dos alimentos (fls. 52/53). É O 

RELATÓRIO DECIDO Primeiramente, cumpre ressaltar que pela certidão 

exarada pela Sra. Gestora Judiciária às fls. 47, onde a Srª. RAIMUNDA 

RODRIGUES DA SILVA comprovou a abertura da conta bancária para o 

recebimento dos alimentos provisionais conforme fls. 49, 50 e 51. 

Entretanto, o requerido às fls. 52/53, informou a impossibilidade de efetuar 

o deposito na conta bancária informada as fls. 47, em decorrência da 

instituição bancária alegar pendência de atualizações documentais. Muito 

embora, o requerido tenha apresentado tal justificativa da ausência do 

depósito bancário na conta informada pela requerente, não merece ser 

acolhida, visto que não apresentou documentos hábeis da instituição 

bancária da ocorrência de pendências de atualização documental, a ponto 

de justificar o seu inadimplemento com a pensão alimentícia. Dessa forma, 

INDEFIRO, por ora, os pedidos formulados pelo requerido às fls. 52/53, 

devendo o mesmo ser intimado para no prazo de 10 (dez) dias comprovar 

o pagamento da pensão alimentícia ou, trazer aos autos documentos 

hábeis do banco para comprovar as suas alegações. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 22 de janeiro de 2018. Eduardo Calmon de 

Almeida Cézar Juiz de Direito

Despacho/Decisão: VISTOS ETC.Determino a expedição de edital, para a 

intimação da vitima, a fim de manifestar interesse em prosseguir no feito. 

Intimem-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thaisa Marques da 

Costa, digitei.

Várzea Grande, 09 de julho de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 507874 Nr: 17888-03.2017.811.0002

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SAMARA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFRAIM ROBERTO MARTINS TELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SAMARA MOREIRA, Rg: 2740259-2, 

Filiação: Cleide Maria Moreira e Altair Moreira, data de nascimento: 

06/03/1997, brasileiro(a), baba, Telefone 99214-3408. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA REQUERENTE, a fim de 

manifestar interesse em prosseguir no feito.

Resumo da Inicial: VISTOS. Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 
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requerido por SAMARA MOREIRA, nos termos do art. 18 da Lei 11.340/06, 

restando configurada a urgência, conforme disciplina legal, em obediência 

aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), 

segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da CF) e 

proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência 

doméstica em um crime apenado pelo Código Penal (AMEAÇA), por parte 

do requerido EFRAIM ROBERTO MARTINS TELES, pleiteando as Medidas 

Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006. Assim, restando configurada 

a medida cautelar de urgência requerida pela ofendida, conheço do 

expediente e DEFIRO os pedidos da ofendida, determinando: 

AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL 

CONVIVÊNCIA. PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA 

OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite 

mínimo de 500 (Quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 

11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A 

OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE FREQÜENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, a fim de preservar 

a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). 

SEPARAÇÃO DE CORPOS, até ulterior decisão deste Juízo, art. 22, II e art. 

23, IV, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c os arts. 1.562 do Código Civil/02 e 

art. 888, VI e 889, parágrafo único, da Lei Adjetiva Civil. Com relação ao 

pedido de “prestação da caução provisória pelo agressor, por perdas e 

danos materiais decorrente da prática de violência doméstica e familiar 

contra a ofendida”, postergo a sua apreciação para após a conclusão do 

estudo psicossocial das partes. No cumprimento do mandado, o oficial de 

justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata de 

medida assecuratória protetiva, informando-lhe que ainda poderá ser 

ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo 

aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, de forma que a sua 

atividade sensata, nos autos, será muito importante em prol de sua 

posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento 

desta decisão poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo 

de aplicação de outras sanções penais cabíveis. Fica, desde já, 

autorizado ao senhor oficial de justiça que as diligências para cumprimento 

desta decisão, sejam realizadas com os benefícios do § único, do art. 14, 

da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do art. 212, do Código de Processo 

Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 11.340/06). Comunique-se ao 

douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) e encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública), 

nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06. Oficie-se à autoridade policial 

informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta decisão, do Pedido 

das medidas protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem como 

para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial no prazo 

legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei 

Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de Processo Penal, 

servindo este documento como próprio ofício a ser encaminhado. 

Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos 

do art. 38 da Lei 11.340/06. Tendo em vista que a urgência da medida, 

DETERMINO que os cumprimentos dos mandados sejam realizados pelo 

Oficial Plantonista. Outrossim, determino, também, que a Senhora Gestora 

conste nos mandados os telefones existentes das partes, com o objetivo 

de otimizar no momento do cumprimento feito pelo Senhor Oficial de 

Justiça. INTIMEM-SE as partes. Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a 

Defensoria Pública. Às providências. Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 23 

de agosto de 2017. Eduardo Calmon de Almeida Cézar Juiz de Direito

Despacho/Decisão: VISTOS ETC.Determino a expedição de edital, para a 

intimação da vitima, a fim de manifestar interesse em prosseguir no feito. 

Intimem-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thaisa Marques da 

Costa, digitei.

Várzea Grande, 09 de julho de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 507731 Nr: 17806-69.2017.811.0002

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NELI COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NELI COSTA, Cpf: 05547856681, Rg: 

3093986-0, Filiação: Francisco José da Costa e Maria de Lourdes Ferreira, 

data de nascimento: 15/05/1973, brasileiro(a), natural de Ataleia-MG, 

solteiro(a), Telefone (65)9.9604-8252. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA REQUERENTE, a fim de 

manifestar interesse em prosseguir no feito.

Resumo da Inicial: VISTOS. Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por NELI COSTA, nos termos do art. 18 da Lei 11.340/06, 

restando configurada a urgência, conforme disciplina legal, em obediência 

aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), 

segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da CF) e 

proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência 

doméstica em um crime apenado pelo Código Penal (AMEAÇA), por parte 

do requerido JOSE ROBERTO DE AMORIM, pleiteando as Medidas 

Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006. Assim, restando configurada 

a medida cautelar de urgência requerida pela ofendida, conheço do 

expediente e DEFIRO os pedidos da ofendida, determinando: PROIBIÇÃO 

AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES 

E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (Quinhentos) metros 

de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES 

E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, 

“b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQÜENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual/local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e 

psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). No cumprimento do 

mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, 

apenas se trata de medida assecuratória protetiva, informando-lhe que 

ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de 

advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, 

de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será muito importante 

em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de 

descumprimento desta decisão poderá ser decretada a sua prisão 

preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções penais cabíveis. 

Fica, desde já, autorizado ao senhor oficial de justiça que as diligências 

para cumprimento desta decisão, sejam realizadas com os benefícios do § 

único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do art. 212, do 

Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 

11.340/06). Comunique-se ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 

11.340/06) e encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência 

Judiciária (Defensoria Pública), nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06. 

Oficie-se à autoridade policial informando-lhe sobre o deferimento, por 

meio desta decisão, do Pedido das medidas protetivas de urgência 

apresentado pela vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa do 

respectivo Inquérito Policial no prazo legal, segundo exigência contida na 

regra do art. 12, inciso VII, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do 

Código de Processo Penal, servindo este documento como próprio ofício a 

ser encaminhado. Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins 

estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/06. Tendo em vista que a 

urgência da medida, DETERMINO que os cumprimentos dos mandados 

sejam realizados pelo Oficial Plantonista. Outrossim, determino, também, 

que a Senhora Gestora conste nos mandados os telefones existentes das 

partes, com o objetivo de otimizar no momento do cumprimento feito pelo 

Senhor Oficial de Justiça. INTIMEM-SE as partes. Notifique-se o Ministério 

Público. Intime-se a Defensoria Pública. Às providências. Cumpra-se. 

Várzea Grande-MT, 22 de agosto de 2017. Eduardo Calmon de Almeida 

Cézar Juiz de Direito

Despacho/Decisão: VISTOS ETC.Determino a expedição de edital, para a 

intimação da vitima, a fim de manifestar interesse em prosseguir no feito. 

Intimem-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thaisa Marques da 

Costa, digitei.

Várzea Grande, 09 de julho de 2018
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Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 529197 Nr: 3912-89.2018.811.0002

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PNE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EABDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): POLIANA NASCIMENTO EVANGELISTA, 

Cpf: 01888689170, Rg: 2573576, Filiação: Estelita Bertolina do Nascimento 

e Sergio Joaquim Marinho Evangelista, data de nascimento: 15/01/1988, 

brasileiro(a), natural de Brasilia-MT, solteiro(a), striper, Telefone 61 

99404-4036. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA REQUERENTE, a fim de 

manifestar interesse em prosseguir no feito.

Resumo da Inicial: VISTOS. Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por POLIANA NASCIMENTO EVANGELISTA, nos termos do art. 

18 da Lei 11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina 

legal, em obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 

1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 

8º da CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, 

violência doméstica pelo cometimento, em tese dos crimes tipificados no 

artigo 140, caput e artigo 147, caput, todos do Código Penal, por parte do 

requerido EDBERGUE ALYSSON BRITO DA SILVA, pleiteando as Medidas 

Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006. Assim, restando configurada 

a necessidade da medida cautelar de urgência requerida pela ofendida, 

conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da ofendida, determinando: 

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS 

FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 

(Quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). 

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, 

SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE FREQÜENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, a fim de preservar 

a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). No 

cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor 

que, por ora, apenas se trata de medida assecuratória protetiva, 

informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação 

por intermédio de advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a 

outra decisão, de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será 

muito importante em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de 

que no caso de descumprimento desta decisão poderá ser decretada a 

sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções 

penais cabíveis. Fica, desde já, autorizado ao senhor oficial de justiça que 

as diligências para cumprimento desta decisão, sejam realizadas com os 

benefícios do § único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do 

art. 212, do Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei 

nº 11.340/06). Comunique-se ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da 

Lei 11.340/06) e encaminhe-se a ofendida para atendimento na 

Assistência Judiciária (Defensoria Pública), nos termos do art. 27 da Lei 

11.340/06. Oficie-se à autoridade policial informando-lhe sobre o 

deferimento, por meio desta decisão, do Pedido das medidas protetivas de 

urgência apresentado pela vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa 

do respectivo Inquérito Policial no prazo legal, segundo exigência contida 

na regra do art. 12, inciso VII, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, 

do Código de Processo Penal, servindo este documento como próprio 

ofício a ser encaminhado. Proceda-se a devida inclusão de dados, para 

fins estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/06. Tendo em vista 

que a urgência da medida, DETERMINO que os cumprimentos dos 

mandados sejam realizados pelo Oficial Plantonista. Outrossim, determino, 

também, que a Senhora Gestora conste nos mandados os telefones 

existentes das partes, com o objetivo de otimizar no momento do 

cumprimento feito pelo Senhor Oficial de Justiça. INTIMEM-SE as partes. 

Notifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública. Cumpra-se. 

Trasladem-se as principais peças destes autos para o respectivo Inquérito 

Policial/Ação Penal. Após arquivem-se. Várzea Grande-MT, 07 de março 

de 2018. Eduardo Calmon de Almeida Cézar Juiz de Direito

Despacho/Decisão: VISTOS ETC.Determino a expedição de edital, para a 

intimação da vitima, a fim de manifestar interesse em prosseguir no feito. 

Intimem-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thaisa Marques da 

Costa, digitei.

Várzea Grande, 09 de julho de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 527633 Nr: 2953-21.2018.811.0002

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARINA PEREIRA DA SILVA, Cpf: 

65545753168, Rg: 4530829, Filiação: Sem Qualificações, data de 

nascimento: 14/08/1979, brasileiro(a), natural de Goiania-MT, Telefone 

3691.2605. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER INTIMAÇÃO DA REQUERENTE, a fim de manifestar 

interesse em prosseguir no feito.

Resumo da Inicial: VISTOS.Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por MARINA PEREIRA DA SILVA, nos termos do art. 18 da Lei 

11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina legal, em 

obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da 

CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da 

CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência 

doméstica pelo cometimento, em tese dos crimes tipificados no artigo 140, 

§2° e artigo 147, Caput, ambos do Código Penal, por parte do requerido 

IVAN GOMES DE SOUZA, pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da 

Lei nº 11.340/2006. Embora não deseje representar criminalmente contra o 

agressor, a vítima sofreu agressão psicológica e sente-se ameaçada pelo 

Requerido. Ressalto que o Enunciado 37 do FONAVID, que revogou o 

Enunciado 5, dispõe que a concessão de Medida Protetiva de urgência 

não está condicionada à existência de fato que configure, em tese, ilícito 

penal. Assim, restando configurada a necessidade da medida cautelar de 

urgência requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os 

pedidos da ofendida, determinando: PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE 

APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS 

TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 1000 (Hum Mil) metros de 

distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR 

DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E 

TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, 

da Lei 11.340/06). SEPARAÇÃO DE CORPOS, até ulterior decisão deste 

Juízo, art. 22, II e art. 23, IV, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c os arts. 1.562 

do Código Civil/02 e art. 888, VI e 889, parágrafo único, da Lei Adjetiva 

Civil. No que tange o pedido do afastamento do agressor do lar, domicílio 

ou local de convivência, indefiro, pelo fato de que a autora informou que 

não convivem mais juntos. No que tange o pedido de afastamento da 

ofendida, sem prejuízo dos direitos relativos aos bens, guarda dos filhos e 

alimentos, indefiro, pelo fato de que a autora informou que não convivem 

mais juntos. No cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá 

explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata de medida 

assecuratória protetiva, informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em 

Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo aos seus 

motivos até mesmo levar a outra decisão, de forma que a sua atividade 

sensata, nos autos, será muito importante em prol de sua posição jurídica, 

inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento desta decisão 

poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação 

de outras sanções penais cabíveis. Fica, desde já, autorizado ao senhor 

oficial de justiça que as diligências para cumprimento desta decisão, sejam 

realizadas com os benefícios do § único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, 

c/c os do § 2º, do art. 212, do Código de Processo Civil, por aplicação 

supletiva (art. 13, Lei nº 11.340/06). Comunique-se ao douto Ministério 

Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) e encaminhe-se a ofendida para 
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atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública), nos termos do 

art. 27 da Lei 11.340/06. Oficie-se à autoridade policial informando-lhe 

sobre o deferimento, por meio desta decisão, do Pedido das medidas 

protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem como para 

requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial no prazo legal, 

segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei Federal nº 

11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de Processo Penal, servindo este 

documento como próprio ofício a ser encaminhado. Proceda-se a devida 

inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 

11.340/06. Tendo em vista que a urgência da medida, DETERMINO que os 

cumprimentos dos mandados sejam realizados pelo Oficial Plantonista. 

Outrossim, determino, também, que a Senhora Gestora conste nos 

mandados os telefones existentes das partes, com o objetivo de otimizar 

no momento do cumprimento feito pelo Senhor Oficial de Justiça. 

INTIMEM-SE as partes. Notifique-se o Ministério Público e a Defensoria 

Pública. Cumpra-se. Trasladem-se as principais peças destes autos para 

o respectivo Inquérito Policial/Ação Penal. Após arquivem-se. Várzea 

Grande-MT, 20 de fevereiro de 2018. Eduardo Calmon de Almeida Cézar 

Juiz de Direito

Despacho/Decisão: VISTOS ETC.Determino a expedição de edital, para a 

intimação da vitima, a fim de manifestar interesse em prosseguir no feito. 

Intimem-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thaisa Marques da 

Costa, digitei.

Várzea Grande, 09 de julho de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 529623 Nr: 4177-91.2018.811.0002

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MHDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARILZA HELENA DA SILVA COSTA, 

Cpf: 01165634198, Rg: 15788466, Filiação: Helena Maria dos Santos Silva 

e José Marcelino da Silva, data de nascimento: 28/04/1983, brasileiro(a), 

natural de Varzea Grande-MT, convivente, Telefone 999327836. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA REQUERENTE, a fim de 

manifestar interesse em prosseguir no feito.

Resumo da Inicial: VISTOS. Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por MARILZA HELENA DA SILVA COSTA, nos termos do art. 18 

da Lei 11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina 

legal, em obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 

1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 

8º da CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, 

violência doméstica pelo cometimento, em tese do crime tipificado no artigo 

163, do Código Penal, por parte do requerido BENEDITO ELIZEU DA SILVA, 

pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006. 

Assim, restando configurada a necessidade da medida cautelar de 

urgência requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os 

pedidos da ofendida, determinando: AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO 

LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL CONVIVÊNCIA (art. 22, II, da Lei 11.340/06). 

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS 

FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 1000 (Hum 

Mil) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO 

AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS 

FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO 

(art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE 

FREQÜENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem 

como seu eventual/local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade 

física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). PRESTAÇÃO DE 

ALIMENTOS PROVISIONAIS, que arbitro na quantia de R$ 286,00 

(duzentos e oitenta e seis reais), majorado conforme a variação desse, 

que para o momento me parece adequado ao binômio 

necessidade/possibilidade a ser por ele depositada, até o dia 10 (dez) de 

cada mês, na conta bancária da representante legal do(s) filho(s) 

menor(es) do casal, cuja abertura deve ser requisitada, se necessário 

(art. 22, V, da Lei nº 11.340/06). RECONDUÇÃO DA OFENDIDA E DOS 

SEUS DEPENDENTES AO RESPECTIVO LAR E DOMICÍLIO, após o 

afastamento do agressor (art. 23, II, da Lei nº 11.340/06). AFASTAMENTO 

DA OFENDIDA DO LAR, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda 

dos filhos e alimentos (art. 23, III, da Lei nº 11.340/06). No cumprimento do 

mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, 

apenas se trata de medida assecuratória protetiva, informando-lhe que 

ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de 

advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, 

de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será muito importante 

em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de 

descumprimento desta decisão poderá ser decretada a sua prisão 

preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções penais cabíveis. 

Fica, desde já, autorizado ao senhor oficial de justiça que as diligências 

para cumprimento desta decisão, sejam realizadas com os benefícios do § 

único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do art. 212, do 

Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 

11.340/06). Comunique-se ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 

11.340/06) e encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência 

Judiciária (Defensoria Pública), nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06. 

Oficie-se à autoridade policial informando-lhe sobre o deferimento, por 

meio desta decisão, do Pedido das medidas protetivas de urgência 

apresentado pela vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa do 

respectivo Inquérito Policial no prazo legal, segundo exigência contida na 

regra do art. 12, inciso VII, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do 

Código de Processo Penal, servindo este documento como próprio ofício a 

ser encaminhado. Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins 

estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/06. Tendo em vista que a 

urgência da medida, DETERMINO que os cumprimentos dos mandados 

sejam realizados pelo Oficial Plantonista. Outrossim, determino, também, 

que a Senhora Gestora conste nos mandados os telefones existentes das 

partes, com o objetivo de otimizar no momento do cumprimento feito pelo 

Senhor Oficial de Justiça. INTIMEM-SE as partes. Notifique-se o Ministério 

Público e a Defensoria Pública. Cumpra-se. Trasladem-se as principais 

peças destes autos para o respectivo Inquérito Policial/Ação Penal. Após 

arquivem-se. Várzea Grande-MT, 09 de março de 2018. Eduardo Calmon 

de Almeida Cézar Juiz de Direito

Despacho/Decisão: VISTOS ETC. Determino a expedição de edital, para a 

intimação da vitima, a fim de manifestar interesse em prosseguir no feito. 

Intimem-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thaisa Marques da 

Costa, digitei.

Várzea Grande, 09 de julho de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 482818 Nr: 3613-49.2017.811.0002

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARIA ELOISA NASCIMENTO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA ELOISA NASCIMENTO GOMES, 

Cpf: 15755488878, Rg: 28539151/3, Filiação: Benedita Saturnina 

Nascimento e Iraldino Gomes, data de nascimento: 20/09/1976, 

brasileiro(a), natural de Barão de Melgaço-MT, convivente, do lar, Telefone 

99697-2013. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA REQUERENTE, a fim de 

manifestar interesse em prosseguir no feito.

Resumo da Inicial: VISTOS. Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por MARIA ELOISA NASCIMENTO GOMES, nos termos do art. 18 

da Lei 11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina 

legal, em obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029211/7/2018 Página 568 de 580



1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 

8º da CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, 

violência doméstica em um crime apenado pelo Código Penal, por parte do 

requerido MÁRCIO JOSÉ DA SILVA, pleiteando as Medidas Protetivas nos 

termos da Lei nº 11.340/2006. Assim, restando configurada a medida 

cautelar de urgência requerida pela ofendida, conheço do expediente e 

DEFIRO os pedidos da ofendida, determinando: PROIBIÇÃO TEMPORÁRIA 

AO AGRESSOR PARA CELEBRAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS DE 

COMPRA, VENDA E LOCAÇÃO DE PROPRIEDADE COMUM DO CASAL, 

devendo ser oficiado aos Cartórios de Registro de Imóveis da Comarca de 

Cuiabá-MT (art. 24, II, e § único, art. 24 da Lei nº 11.340/06). No 

cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor 

que, por ora, apenas se trata de medida assecuratória protetiva, 

informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação 

por intermédio de advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a 

outra decisão, de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será 

muito importante em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de 

que no caso de descumprimento desta decisão poderá ser decretada a 

sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções 

penais cabíveis. Fica, desde já, autorizado ao senhor oficial de justiça que 

as diligências para cumprimento desta decisão, sejam realizadas com os 

benefícios do § único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do 

art. 172, do Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei 

nº 11.340/06). Comunique-se ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da 

Lei 11.340/06) e encaminhe-se a ofendida para atendimento na 

Assistência Judiciária (Defensoria Pública), nos termos do art. 27 da Lei 

11.340/06. Oficie-se à autoridade policial informando-lhe sobre o 

deferimento, por meio desta decisão, do Pedido das medidas protetivas de 

urgência apresentado pela vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa 

do respectivo Inquérito Policial no prazo legal, segundo exigência contida 

na regra do art. 12, inciso VII, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, 

do Código de Processo Penal. Proceda-se a devida inclusão de dados, 

para fins estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/06. Tendo em 

vista que a urgência da medida, DETERMINO que os cumprimentos dos 

mandados sejam realizados pelo Oficial Plantonista. Outrossim, determino, 

também, que a Senhora Gestora conste nos mandados os telefones 

existentes das partes, com o objetivo de otimizar no momento do 

cumprimento feito pelo Senhor Oficial de Justiça. INTIMEM-SE as partes. 

Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a Defensoria Pública. Às 

providências. Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 21 de fevereiro de 2017. 

Eduardo Calmon de Almeida Cézar Juiz de Direito

Despacho/Decisão: VISTOS ETC. Determino a expedição de edital, para a 

intimação da vitima, a fim de manifestar interesse em prosseguir no feito. 

Intimem-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thaisa Marques da 

Costa, digitei.

Várzea Grande, 09 de julho de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 493463 Nr: 10144-54.2017.811.0002

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EDCLEIA DA SILVA SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR JOSE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDCLEIA DA SILVA SANTIAGO, Cpf: 

03566834190, Rg: 17727294, Filiação: Maria do Carmo Silva e Sinval 

Santiago, brasileiro(a), solteiro(a), do lar, Telefone (65)9.9240-5117. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA REQUERENTE, a fim de 

manifestar interesse em prosseguir no feito.

Resumo da Inicial: O Delegado de Polícia Civil da Central de Plantão desta 

cidade encaminhou a este Juízo o pedido de medidas protetivas, efetuado 

pela vítima Edcleia da Silva Santiago, em desfavor do requerido Valmir 

José dos Santos. A vítima aduz que as medidas protetivas são 

necessárias, tendo em vista que encontra-se separada do requerido há 

mais de 3 meses; que tiveram uma convivência por 8 anos, tendo 2 filhos 

em comum; que o requerido foi em sua casa e fez um disparo de arma de 

fogo; que deseja ir para uma casa de amparo até conseguir ir embora para 

sua terra natal e requer as medidas protetivas. Após tais fatos buscou 

apoio da Polícia e requereu a concessão de medidas protetivas. E, em 

observância às declarações por ela prestadas, faz-se necessária a 

concessão de medidas protetivas, com a finalidade de assegurar sua 

integridade física e psicológica. É a síntese. Decido. Assim, entendo 

relevantes os fatos até então narrados, bem como devido à natureza das 

relações interpessoais e familiares entre vítima e indiciado. E, atento ao 

princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional (CF, art. 5º, XXV), 

incluindo o ordenamento jurídico, o qual visa dar maior proteção às 

mulheres vítimas de violência doméstica (Lei. nº. 11.340/06), concedo, por 

ora, as seguintes medidas protetivas de urgência à vítima: 1 – Decreto ao 

requerido Valmir José dos Santos, a proibição de: a) aproximação e 

qualquer meio de contato com a vítima Edcleia da Silva Santiago, de seus 

familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) 

metros de distância entre esses e o indiciado; b) de frequentar a 

residência, local de serviço e outros locais que sabidamente é 

frequentado pela vítima, a fim de preservar a integridade física e 

psicológica da mesma. 2 – À equipe multidisciplinar para que agende data 

e horário para atendimento da vítima, intimando-a, a fim de que compareça 

para orientação e análise do caso. 3 – Solicite-se o laudo ou relatório 

psicológico e social. 4 – A autoridade policial a fim de que (Lei nº 

11.340/06, art. 12): I - colha todas as provas que servirem para o 

esclarecimento do fato e de suas circunstâncias; II - ouça o requerido e as 

testemunhas; III - ordene a identificação do indiciado e faça juntar aos 

autos sua folha de antecedentes criminais, indicando a existência de 

mandado de prisão ou registro de outras ocorrências policiais contra ele; 

IV - remeta, no prazo legal, os autos do inquérito policial ao juiz e ao 

Ministério Público. Advirta-se ainda ao Agressor que o não cumprimento 

de qualquer das restrições que lhe foram impostas poderá acarretar na 

decretação de sua prisão preventiva conforme faculta ao art. 20 da Lei 

11.340/06. Ciência ao MP. Intimem-se. Cumpra-se conforme determinado, 

servindo cópia desta decisão como mandado. Encaminhe-se o feito no 

próximo dia útil à distribuição a juízo competente, conforme orienta o 

Provimento n° 001/2013/CM – MT. Várzea Grande-MT, 15 de maio de 2017. 

Dr. Abel Balbino Guimarães Juiz de Direito Plantonista

Despacho/Decisão: VISTOS ETC.Determino a expedição de edital, para a 

intimação da vitima, a fim de manifestar interesse em prosseguir no feito. 

Intimem-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thaisa Marques da 

Costa, digitei.

Várzea Grande, 09 de julho de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 510588 Nr: 19329-19.2017.811.0002

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VALDETE JUCELIA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEY RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDETE JUCELIA DE ARRUDA, Cpf: 

01098235169, Rg: 1617863-0, Filiação: Terezinha de Jesus de Arruda e 

João Nasciemnto de Arruda, brasileiro(a), natural de Várzea Grande-MT, 

solteiro(a), cabeleireira, Telefone (65)9.9259-1403. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA REQUERENTE, a fim de 

manifestar interesse em prosseguir no feito.

Resumo da Inicial: VISTOS. Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por VALDETE JUCELIA DE ARRUDA, nos termos do art. 18 da 

Lei 11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina legal, 

em obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III 

da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da 
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CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência 

doméstica em um crime apenado pelo Código Penal LESÃO CORPORAL, 

por parte do requerido VANDERLEY RIBEIRO, pleiteando as Medidas 

Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006. Assim, restando configurada 

a medida cautelar de urgência requerida pela ofendida, conheço do 

expediente e DEFIRO os pedidos da ofendida, determinando: PROIBIÇÃO 

AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES 

E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (Quinhentos) metros 

de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES 

E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, 

“b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQÜENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual/local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e 

psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). No cumprimento do 

mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, 

apenas se trata de medida assecuratória protetiva, informando-lhe que 

ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de 

advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, 

de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será muito importante 

em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de 

descumprimento desta decisão poderá ser decretada a sua prisão 

preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções penais cabíveis. 

Fica, desde já, autorizado ao senhor oficial de justiça que as diligências 

para cumprimento desta decisão, sejam realizadas com os benefícios do § 

único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do art. 212, do 

Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 

11.340/06). Comunique-se ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 

11.340/06) e encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência 

Judiciária (Defensoria Pública), nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06. 

Oficie-se à autoridade policial informando-lhe sobre o deferimento, por 

meio desta decisão, do Pedido das medidas protetivas de urgência 

apresentado pela vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa do 

respectivo Inquérito Policial no prazo legal, segundo exigência contida na 

regra do art. 12, inciso VII, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do 

Código de Processo Penal, servindo este documento como próprio ofício a 

ser encaminhado. Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins 

estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/06. Tendo em vista que a 

urgência da medida, DETERMINO que os cumprimentos dos mandados 

sejam realizados pelo Oficial Plantonista. Outrossim, determino, também, 

que a Senhora Gestora conste nos mandados os telefones existentes das 

partes, com o objetivo de otimizar no momento do cumprimento feito pelo 

Senhor Oficial de Justiça. INTIMEM-SE as partes. Notifique-se o Ministério 

Público. Intime-se a Defensoria Pública. Às providências. Cumpra-se. 

Várzea Grande-MT, 13 de setembro de 2017. Eduardo Calmon de Almeida 

Cézar Juiz de Direito

Despacho/Decisão: VISTOS ETC. Determino a expedição de edital, para a 

intimação da vitima, a fim de manifestar interesse em prosseguir no feito. 

Intimem-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thaisa Marques da 

Costa, digitei.

Várzea Grande, 09 de julho de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 510109 Nr: 19095-37.2017.811.0002

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUDITE MARIA DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS NARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JUDITE MARIA DO CARMO, Cpf: 

36946982215, Rg: 369879, Filiação: Francisca Maria do Carmo, data de 

nascimento: 29/09/1970, brasileiro(a), natural de Gloria de Dourador-MT, 

convivente, domestica, Telefone 99948-8625. atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA REQUERENTE, a fim de 

manifestar interesse em prosseguir no feito.

Resumo da Inicial: VISTOS. Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por JUDITE MARIA DO CARMO, nos termos do art. 18 da Lei 

11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina legal, em 

obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da 

CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da 

CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência 

doméstica em um crime apenado pelo Código Penal (AMEAÇA), por parte 

do requerido ROBERTO CARLOS NARDI, pleiteando as Medidas Protetivas 

nos termos da Lei nº 11.340/2006. Assim, restando configurada a medida 

cautelar de urgência requerida pela ofendida, conheço do expediente e 

DEFIRO os pedidos da ofendida, determinando: PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E 

DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (Quinhentos) metros 

de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES 

E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, 

“b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQÜENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual/local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e 

psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). SEPARAÇÃO DE CORPOS, 

até ulterior decisão deste Juízo, art. 22, II e art. 23, IV, da Lei Federal nº 

11.340/06, c/c os arts. 1.562 do Código Civil/02 e art. 888, VI e 889, 

parágrafo único, da Lei Adjetiva Civil. AFASTAMENTO DA OFENDIDA DO 

LAR, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e 

alimentos (art. 23, III, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO TEMPORÁRIA AO 

AGRESSOR PARA CELEBRAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS DE COMPRA, 

VENDA E LOCAÇÃO DE PROPRIEDADE COMUM DO CASAL, devendo ser 

oficiado aos Cartórios de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá-MT 

(art. 24, II, e § único, art. 24 da Lei nº 11.340/06). Indefiro o pedido de 

alimentos provisórios, uma vez que a ofendida não comprovou 

dependência financeira em relação ao agressor. No cumprimento do 

mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, 

apenas se trata de medida assecuratória protetiva, informando-lhe que 

ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de 

advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, 

de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será muito importante 

em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de 

descumprimento desta decisão poderá ser decretada a sua prisão 

preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções penais cabíveis. 

Fica, desde já, autorizado ao senhor oficial de justiça que as diligências 

para cumprimento desta decisão, sejam realizadas com os benefícios do § 

único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do art. 212, do 

Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 

11.340/06). Comunique-se ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 

11.340/06) e encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência 

Judiciária (Defensoria Pública), nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06. 

Oficie-se à autoridade policial informando-lhe sobre o deferimento, por 

meio desta decisão, do Pedido das medidas protetivas de urgência 

apresentado pela vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa do 

respectivo Inquérito Policial no prazo legal, segundo exigência contida na 

regra do art. 12, inciso VII, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do 

Código de Processo Penal, servindo este documento como próprio ofício a 

ser encaminhado. Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins 

estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/06. Tendo em vista que a 

urgência da medida, DETERMINO que os cumprimentos dos mandados 

sejam realizados pelo Oficial Plantonista. Outrossim, determino, também, 

que a Senhora Gestora conste nos mandados os telefones existentes das 

partes, com o objetivo de otimizar no momento do cumprimento feito pelo 

Senhor Oficial de Justiça. INTIMEM-SE as partes. Notifique-se o Ministério 

Público. Intime-se a Defensoria Pública. Às providências. Cumpra-se. 

Várzea Grande-MT, 12 de setembro de 2017. Eduardo Calmon de Almeida 

Cézar Juiz de Direito

Despacho/Decisão: VISTOS ETC.Determino a expedição de edital, para a 

intimação da vitima, a fim de manifestar interesse em prosseguir no feito. 

Intimem-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thaisa Marques da 

Costa, digitei.

Várzea Grande, 09 de julho de 2018
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Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 529318 Nr: 3986-46.2018.811.0002

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TMRN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): THAISA MARA REIS NUNES, Cpf: 

03825924173, Rg: 2278137-4, Filiação: Isete Francisco dos Reis e Valentin 

Nunes Filho, data de nascimento: 07/10/1992, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, casado(a), cuidadora de idosos, Telefone 99237-2700. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA REQUERENTE, a fim de 

manifestar interesse em prosseguir no feito.

Resumo da Inicial: VISTOS.Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por THAISA MARA REIS NUNES, nos termos do art. 18 da Lei 

11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina legal, em 

obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da 

CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da 

CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência 

doméstica pelo cometimento, em tese do crime tipificado no artigo 129, §9°, 

do Código Penal, por parte do requerido MARCOS ANTONIO RIBEIRO DE 

OLIVEIRA, pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 

11.340/2006. Assim, restando configurada a necessidade da medida 

cautelar de urgência requerida pela ofendida, conheço do expediente e 

DEFIRO os pedidos da ofendida, determinando: AFASTAMENTO DO 

AGRESSOR DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL CONVIVÊNCIA (art. 22, II, da 

Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA 

OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite 

mínimo de 500 (Quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 

11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A 

OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE FREQÜENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, a fim de preservar 

a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). No 

cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor 

que, por ora, apenas se trata de medida assecuratória protetiva, 

informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação 

por intermédio de advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a 

outra decisão, de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será 

muito importante em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de 

que no caso de descumprimento desta decisão poderá ser decretada a 

sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções 

penais cabíveis. Fica, desde já, autorizado ao senhor oficial de justiça que 

as diligências para cumprimento desta decisão, sejam realizadas com os 

benefícios do § único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do 

art. 212, do Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei 

nº 11.340/06). Comunique-se ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da 

Lei 11.340/06) e encaminhe-se a ofendida para atendimento na 

Assistência Judiciária (Defensoria Pública), nos termos do art. 27 da Lei 

11.340/06. Oficie-se à autoridade policial informando-lhe sobre o 

deferimento, por meio desta decisão, do Pedido das medidas protetivas de 

urgência apresentado pela vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa 

do respectivo Inquérito Policial no prazo legal, segundo exigência contida 

na regra do art. 12, inciso VII, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, 

do Código de Processo Penal, servindo este documento como próprio 

ofício a ser encaminhado. Proceda-se a devida inclusão de dados, para 

fins estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/06. Tendo em vista 

que a urgência da medida, DETERMINO que os cumprimentos dos 

mandados sejam realizados pelo Oficial Plantonista. Outrossim, determino, 

também, que a Senhora Gestora conste nos mandados os telefones 

existentes das partes, com o objetivo de otimizar no momento do 

cumprimento feito pelo Senhor Oficial de Justiça. INTIMEM-SE as partes. 

Notifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública. Cumpra-se. 

Trasladem-se as principais peças destes autos para o respectivo Inquérito 

Policial/Ação Penal. Após arquivem-se. Várzea Grande-MT, 08 de março 

de 2018. Eduardo Calmon de Almeida Cézar Juiz de Direito

Despacho/Decisão: VISTOS ETC.Determino a expedição de edital, para a 

intimação da vitima, a fim de manifestar interesse em prosseguir no feito. 

Intimem-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thaisa Marques da 

Costa, digitei.

Várzea Grande, 09 de julho de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 527955 Nr: 3108-24.2018.811.0002

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: BDBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BRUNA DAYANE BARRETO DA SILVA, 

Rg: 2669527-8, Filiação: Ana Francisca Alves Barreto e José Carlos da 

Silva, data de nascimento: 02/06/1999, brasileiro(a), natural de Várzea 

Grande-MT, solteiro(a), menor, Telefone 9233-7749. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA REQUERENTE, a fim de 

manifestar interesse em prosseguir no feito.

Resumo da Inicial: VISTOS. Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por BRUNA DAYANE BARRETO DA SILVA, nos termos do art. 

18 da Lei 11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina 

legal, em obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 

1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 

8º da CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, 

violência doméstica pelo cometimento, em tese dos crimes tipificados no 

artigo 65, da Lei de Contravenções Penais e artigo 147, caput, do Código 

Penal, por parte do requerido FABIANO SILVA DOS SANTOS, pleiteando 

as Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006. Embora não 

deseje representar criminalmente contra o agressor, a vítima sofreu 

agressão psicológica e sente-se ameaçada pelo Requerido. Ressalto que 

o Enunciado 37 do FONAVID, que revogou o Enunciado 5, dispõe que a 

concessão de Medida Protetiva de urgência não está condicionada à 

existência de fato que configure, em tese, ilícito penal. Assim, restando 

configurada a necessidade da medida cautelar de urgência requerida pela 

ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da ofendida, 

determinando: PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA 

OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite 

mínimo de 1000 (Hum Mil) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 

11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A 

OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE FREQÜENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, a fim de preservar 

a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). No 

cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor 

que, por ora, apenas se trata de medida assecuratória protetiva, 

informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação 

por intermédio de advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a 

outra decisão, de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será 

muito importante em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de 

que no caso de descumprimento desta decisão poderá ser decretada a 

sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções 

penais cabíveis. Fica, desde já, autorizado ao senhor oficial de justiça que 

as diligências para cumprimento desta decisão, sejam realizadas com os 

benefícios do § único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do 

art. 212, do Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei 

nº 11.340/06). Comunique-se ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da 

Lei 11.340/06) e encaminhe-se a ofendida para atendimento na 

Assistência Judiciária (Defensoria Pública), nos termos do art. 27 da Lei 

11.340/06. Oficie-se à autoridade policial informando-lhe sobre o 
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deferimento, por meio desta decisão, do Pedido das medidas protetivas de 

urgência apresentado pela vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa 

do respectivo Inquérito Policial no prazo legal, segundo exigência contida 

na regra do art. 12, inciso VII, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, 

do Código de Processo Penal, servindo este documento como próprio 

ofício a ser encaminhado. Proceda-se a devida inclusão de dados, para 

fins estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/06. Tendo em vista 

que a urgência da medida, DETERMINO que os cumprimentos dos 

mandados sejam realizados pelo Oficial Plantonista. Outrossim, determino, 

também, que a Senhora Gestora conste nos mandados os telefones 

existentes das partes, com o objetivo de otimizar no momento do 

cumprimento feito pelo Senhor Oficial de Justiça. INTIMEM-SE as partes. 

Notifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública. Cumpra-se. 

Trasladem-se as principais peças destes autos para o respectivo Inquérito 

Policial/Ação Penal. Após arquivem-se. Várzea Grande-MT, 23 de 

fevereiro de 2018. Eduardo Calmon de Almeida Cézar Juiz de Direito

Despacho/Decisão: VISTOS ETC.Determino a expedição de edital, para a 

intimação da vitima, a fim de manifestar interesse em prosseguir no feito. 

Intimem-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thaisa Marques da 

Costa, digitei.

Várzea Grande, 09 de julho de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 527950 Nr: 3103-02.2018.811.0002

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LCDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUANA CHRISTOFOLLI DE OLIVEIRA, 

Cpf: 07788900150, Rg: 30568706, Filiação: Neiva da Silva Christofolli e 

Claudiomiro Alves de Oliveira, data de nascimento: 01/08/1999, 

brasileiro(a), natural de Várzea Grande-MT, solteiro(a), estudante, 

Telefone 99257-7452. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA REQUERENTE, a fim de 

manifestar interesse em prosseguir no feito.

Resumo da Inicial: VISTOS.Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por LUANA CHRISTOFOLLI DE OLIVEIRA, nos termos do art. 18 

da Lei 11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina 

legal, em obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 

1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 

8º da CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, 

violência doméstica pelo cometimento, em tese do crime tipificado no artigo 

140, §2°, do Código Penal, por parte do requerido ANTONIO RUZIMAR 

SOUZA BARROS, pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 

11.340/2006. Embora não deseje representar criminalmente contra o 

agressor, a vítima sofreu agressão psicológica e sente-se ameaçada pelo 

Requerido. Ressalto que o Enunciado 37 do FONAVID, que revogou o 

Enunciado 5, dispõe que a concessão de Medida Protetiva de urgência 

não está condicionada à existência de fato que configure, em tese, ilícito 

penal. Assim, restando configurada a necessidade da medida cautelar de 

urgência requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os 

pedidos da ofendida, determinando: ROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE 

APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS 

TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 1000 (Hum Mil) metros de 

distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR 

DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E 

TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, 

da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQÜENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual/local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e 

psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS 

PROVISIONAIS, que arbitro na quantia de R$ 286,00 (duzentos e oitenta e 

seis reais), majorado conforme a variação desse, que para o momento me 

parece adequado ao binômio necessidade/possibilidade a ser por ele 

depositada, até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta bancária da 

representante legal do(s) filho(s) menor(es) do casal, cuja abertura deve 

ser requisitada, se necessário (art. 22, V, da Lei nº 11.340/06). No 

cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor 

que, por ora, apenas se trata de medida assecuratória protetiva, 

informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação 

por intermédio de advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a 

outra decisão, de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será 

muito importante em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de 

que no caso de descumprimento desta decisão poderá ser decretada a 

sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções 

penais cabíveis. Fica, desde já, autorizado ao senhor oficial de justiça que 

as diligências para cumprimento desta decisão, sejam realizadas com os 

benefícios do § único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do 

art. 212, do Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei 

nº 11.340/06). Comunique-se ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da 

Lei 11.340/06) e encaminhe-se a ofendida para atendimento na 

Assistência Judiciária (Defensoria Pública), nos termos do art. 27 da Lei 

11.340/06. Oficie-se à autoridade policial informando-lhe sobre o 

deferimento, por meio desta decisão, do Pedido das medidas protetivas de 

urgência apresentado pela vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa 

do respectivo Inquérito Policial no prazo legal, segundo exigência contida 

na regra do art. 12, inciso VII, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, 

do Código de Processo Penal, servindo este documento como próprio 

ofício a ser encaminhado. Proceda-se a devida inclusão de dados, para 

fins estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/06. Tendo em vista 

que a urgência da medida, DETERMINO que os cumprimentos dos 

mandados sejam realizados pelo Oficial Plantonista. Outrossim, determino, 

também, que a Senhora Gestora conste nos mandados os telefones 

existentes das partes, com o objetivo de otimizar no momento do 

cumprimento feito pelo Senhor Oficial de Justiça. INTIMEM-SE as partes. 

Notifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública. Cumpra-se. 

Trasladem-se as principais peças destes autos para o respectivo Inquérito 

Policial/Ação Penal. Após arquivem-se. Várzea Grande-MT, 23 de 

fevereiro de 2018. Eduardo Calmon de Almeida Cézar Juiz de Direito

Despacho/Decisão: VISTOS ETC.Determino a expedição de edital, para a 

intimação da vitima, a fim de manifestar interesse em prosseguir no feito. 

Intimem-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thaisa Marques da 

Costa, digitei.

Várzea Grande, 09 de julho de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 520456 Nr: 24706-68.2017.811.0002

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEIDIANE CASTRO DA SILVA, Filiação: 

Elena Maria da Silva e Lourival Castro da Silva, brasileiro(a), convivente. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA REQUERENTE, a fim de 

manifestar interesse em prosseguir no feito.

Resumo da Inicial: VISTOS.Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por LEIDIANE CASTRO DA SILVA, nos termos do art. 18 da Lei 

11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina legal, em 

obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da 

CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da 

CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência 

doméstica pelo cometimento, em tese do crime tipificado no artigo 147, 

caput, do Código Penal, por parte do requerido OTONIEL FELIZ 

RODRIGUES DA SILVA, pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da 

Lei nº 11.340/2006. Embora não deseje representar criminalmente contra o 
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agressor, a vítima sofreu agressão psicológica e sente-se ameaçada pelo 

Requerido. Ressalto que o Enunciado 37 do FONAVID, que revogou o 

Enunciado 5, dispõe que a concessão de Medida Protetiva de urgência 

não está condicionada à existência de fato que configure, em tese, ilícito 

penal. Assim, restando configurada a necessidade da medida cautelar de 

urgência requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os 

pedidos da ofendida, determinando: AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO 

LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL CONVIVÊNCIA (art. 22, II, da Lei 11.340/06). 

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS 

FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 400 

(Quatrocentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). 

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, 

SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE FREQÜENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, a fim de preservar 

a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). 

PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS, que arbitro na quantia de R$ 

281,00 (duzentos e oitenta e um reais), majorado conforme a variação 

desse, que para o momento me parece adequado ao binômio 

necessidade/possibilidade a ser por ele depositada, até o dia 10 (dez) de 

cada mês, na conta bancária da representante legal do(s) filho(s) 

menor(es) do casal, cuja abertura deve ser requisitada, se necessário 

(art. 22, V, da Lei nº 11.340/06). SEPARAÇÃO DE CORPOS, até ulterior 

decisão deste Juízo, art. 22, II e art. 23, IV, da Lei Federal nº 11.340/06, 

c/c os arts. 1.562 do Código Civil/02 e art. 888, VI e 889, parágrafo único, 

da Lei Adjetiva Civil. PROIBIÇÃO TEMPORÁRIA AO AGRESSOR PARA 

CELEBRAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS DE COMPRA, VENDA E 

LOCAÇÃO DE PROPRIEDADE COMUM DO CASAL, devendo ser oficiado 

aos Cartórios de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá-MT (art. 24, II, 

e § único, art. 24 da Lei nº 11.340/06). Com relação ao pedido de 

“restrição ou suspensão de visitas do requerido ao dependente”, aguardo 

a realização do estudo psicossocial das partes para sua apreciação. No 

que tange o pedido de restituição de bens indevidamente subtraídos pelo 

agressor à ofendida, indefiro pelo fato de que não ficou comprovado que 

o requerido praticou o fato em epigrafe. No cumprimento do mandado, o 

oficial de justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata 

de medida assecuratória protetiva, informando-lhe que ainda poderá ser 

ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo 

aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, de forma que a sua 

atividade sensata, nos autos, será muito importante em prol de sua 

posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento 

desta decisão poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo 

de aplicação de outras sanções penais cabíveis. Fica, desde já, 

autorizado ao senhor oficial de justiça que as diligências para cumprimento 

desta decisão, sejam realizadas com os benefícios do § único, do art. 14, 

da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do art. 212, do Código de Processo 

Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 11.340/06). Assim, determino o 

devido acompanhamento pela equipe multidisciplinar através do serviço 

psicossocial deste Juízo, devendo trazer relatório do estado psicológico 

das partes, bem como outras condições observadas tanto em relação ao 

agressor como da própria ofendida, no prazo de 40 (quarenta) dias. 

Comunique-se ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) 

e encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência Judiciária 

(Defensoria Pública), nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06. Oficie-se à 

autoridade policial informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta 

decisão, do Pedido das medidas protetivas de urgência apresentado pela 

vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito 

Policial no prazo legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, 

inciso VII, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de 

Processo Penal, servindo este documento como próprio ofício a ser 

encaminhado. Notifique-se à equipe multidisciplinar, para a realização do 

Estudo Psicossocial do caso no prazo de 40 (quarenta) dias. Proceda-se 

a devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos do art. 38 

da Lei 11.340/06. Tendo em vista que a urgência da medida, DETERMINO 

que os cumprimentos dos mandados sejam realizados pelo Oficial 

Plantonista. Outrossim, determino, também, que a Senhora Gestora conste 

nos mandados os telefones existentes das partes, com o objetivo de 

otimizar no momento do cumprimento feito pelo Senhor Oficial de Justiça. 

INTIMEM-SE as partes. Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a 

Defensoria Pública. Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 30 de novembro de 

2017. Eduardo Calmon de Almeida Cézar Juiz de Direito

Despacho/Decisão: VISTOS ETC.Determino a expedição de edital, para a 

intimação da vitima, a fim de manifestar interesse em prosseguir no feito. 

Intimem-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thaisa Marques da 

Costa, digitei.

Várzea Grande, 09 de julho de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 484229 Nr: 4519-39.2017.811.0002

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ELYDA FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEONAR RIBEIRO DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELYDA FERREIRA DE SOUZA, Cpf: 

02613214120, Rg: 19105720, Filiação: Adelcinio Alves de Souza e Miriam 

Ferreira de Souza, data de nascimento: 22/05/1984, brasileiro(a), natural 

de Várzea Grande-MT, convivente, do lar, Telefone 3684-8212. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA REQUERENTE, a fim de 

manifestar interesse em prosseguir no feito.

Resumo da Inicial: VISTOS. Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por ELYDA FERREIRA DE SOUZA, nos termos do art. 18 da Lei 

11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina legal, em 

obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da 

CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da 

CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência 

doméstica em um crime apenado pelo Código Penal (AMEAÇA), por parte 

do requerido ELEONAR RIBEIRO DE MORAIS, pleiteando as Medidas 

Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006. Assim, restando configurada 

a medida cautelar de urgência requerida pela ofendida, conheço do 

expediente e DEFIRO os pedidos da ofendida, determinando: 

AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL 

CONVIVÊNCIA. PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA 

OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite 

mínimo de 500 (Quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 

11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A 

OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE FREQÜENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, a fim de preservar 

a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). 

PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS, que arbitro na quantia de R$ 

281,00 (duzentos e oitenta e um reais), equivalente a meio salário mínimo, 

majorado conforme a variação desse, que para o momento me parece 

adequado ao binômio necessidade/possibilidade a ser por ele depositada, 

até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta bancária da representante legal 

do(s) filho(s) menor(es) do casal, cuja abertura deve ser requisitada, se 

necessário (art. 22, V, da Lei nº 11.340/06). SEPARAÇÃO DE CORPOS, 

até ulterior decisão deste Juízo, art. 22, II e art. 23, IV, da Lei Federal nº 

11.340/06, c/c os arts. 1.562 do Código Civil/02 e art. 888, VI e 889, 

parágrafo único, da Lei Adjetiva Civil. RECONDUÇÃO DA OFENDIDA E DOS 

SEUS DEPENDENTES AO RESPECTIVO LAR E DOMICÍLIO, após o 

afastamento do agressor (art. 23, II, da Lei nº 11.340/06). Com relação ao 

pedido de “restrição ou suspensão de visitas ao dependente”, aguardo a 

realização do estudo psicossocial das partes para sua apreciação. No 

cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor 

que, por ora, apenas se trata de medida assecuratória protetiva, 

informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação 

por intermédio de advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a 

outra decisão, de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será 

muito importante em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de 

que no caso de descumprimento desta decisão poderá ser decretada a 

sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções 

penais cabíveis. Fica, desde já, autorizado ao senhor oficial de justiça que 
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as diligências para cumprimento desta decisão, sejam realizadas com os 

benefícios do § único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do 

art. 172, do Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei 

nº 11.340/06). Assim, determino o devido acompanhamento pela equipe 

multidisciplinar através do serviço psicossocial deste Juízo, devendo 

trazer relatório do estado psicológico das partes, bem como outras 

condições observadas tanto em relação ao agressor como da própria 

ofendida, no prazo de 40 (quarenta) dias. Comunique-se ao douto 

Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) e encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública), 

nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06. Oficie-se à autoridade policial 

informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta decisão, do Pedido 

das medidas protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem como 

para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial no prazo 

legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei 

Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de Processo Penal. 

Notifique-se à equipe multidisciplinar, para a realização do Estudo 

Psicossocial do caso no prazo de 40 (quarenta) dias. Proceda-se a devida 

inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 

11.340/06. Tendo em vista que a urgência da medida, DETERMINO que os 

cumprimentos dos mandados sejam realizados pelo Oficial Plantonista. 

Outrossim, determino, também, que a Senhora Gestora conste nos 

mandados os telefones existentes das partes, com o objetivo de otimizar 

no momento do cumprimento feito pelo Senhor Oficial de Justiça. 

INTIMEM-SE as partes. Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a 

Defensoria Pública. Às providências. Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 07 

de março de 2017. Eduardo Calmon de Almeida Cézar Juiz de Direito

Despacho/Decisão: VISTOS ETC.Determino a expedição de edital, para a 

intimação da vitima, a fim de manifestar interesse em prosseguir no feito. 

Intimem-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thaisa Marques da 

Costa, digitei.

Várzea Grande, 09 de julho de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 487213 Nr: 6412-65.2017.811.0002

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARCIA REGINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PEDROSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIA REGINA DA SILVA, Cpf: 

81343400163, Rg: 11985291, Filiação: Edith Maria de Figueiredo e Eleodoro 

Lopes da Silva, data de nascimento: 18/07/1976, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, diarista, Telefone 99321-3714. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA REQUERENTE, a fim de 

manifestar interesse em prosseguir no feito.

Resumo da Inicial: Vistos em plantão. A vítima marcia regina da silva pede 

a decretação de medidas protetivas em desfavor do indiciado edson 

pedroso da silva, em razão da prática do delito de AMEAÇA, previsto no 

art. 147 do CP c/c a Lei nº 11.340/2006. Pois bem. Como se observa do 

boletim de ocorrência nº 2017.101863, em anexo, verifico que a vítima 

RENUNCIOU AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO DO INDICIADO, requerendo 

apenas a decretação de medidas protetivas no intuito de resguardar sua 

integridade física. Assim, considerando o fato de que o indiciado 

encontra-se solto, bem como que a prática delituosa se deu nas 

circunstâncias da Lei nº 11.340/2006 – violência doméstica, necessária é 

a aplicação das medidas protetivas. Pelo exposto, nos termos do artigo 

319 do CPP, imponho as seguintes medidas cautelares a edson pedroso 

da silva. a) PROIBIÇÃO DE MANTER CONTATO COM marcia regina da silva 

(VÍTIMA) e seus familiares e testemunhas, pessoalmente ou por qualquer 

meio de comunicação, mantendo desta uma distância mínima de 1.000 (mil) 

metros; B) PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA E LOCAIS DE 

ESTUDO E TRABALHO DA VÍTIMA; C) NÃO SE AUSENTAR DA COMARCA 

POR MAIS DE 08 (OITO) DIAS SEM AUTORIZAÇÃO DESTE JUÍZO; D) NÃO 

PORTAR ARMAS; E) NÃO EMBRIAGAR, NÃO FREQUENTAR BARES; 

PROSTIBULOS E CONGENERES; F) COMUNICAR A ESTE JUÍZO 

QUALQUER MUDANÇA DE ENDEREÇO. Advirta-se ao indiciado que deverá 

cumprir todas as condições acima mencionadas, sob pena de ser 

decretada prisão preventiva contra sua pessoa. Ciência ao Ministério 

Público. Após, encaminhe-se à Vara de Violência Doméstica para regular 

processamento. Servirá a presente como mandado. Cumpra-se.

Despacho/Decisão: VISTOS ETC. Determino a expedição de edital, para a 

intimação da vitima, a fim de manifestar interesse em prosseguir no feito. 

Intimem-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thaisa Marques da 

Costa, digitei.

Várzea Grande, 09 de julho de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 516960 Nr: 22793-51.2017.811.0002

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JANAINA DA SILVA CAMPOS, Cpf: 

06279130169, Rg: 29065437, Filiação: Jolina Magalhaes de Campos, data 

de nascimento: 12/04/1997, brasileiro(a), natural de Varzea Grande-MT, 

solteiro(a), do lar, Telefone 65-9250-6284. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA REQUERENTE, a fim de 

manifestar interesse em prosseguir no feito.

Resumo da Inicial: VISTOS. Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por JANAINA DA SILVA CAMPOS nos termos do art. 18 da Lei 

11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina legal, em 

obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da 

CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da 

CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência 

doméstica pelo cometimento, em tese do crime tipificado no artigo 147, 

caput, do Código Penal, por parte do requerido CARLOS ALBERTO DA 

SILVA CARVALHO, pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 

11.340/2006. Assim, restando configurada a necessidade da medida 

cautelar de urgência requerida pela ofendida, conheço do expediente e 

DEFIRO os pedidos da ofendida, determinando: PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E 

DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 1000 (Mil) metros de 

distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR 

DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E 

TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, 

da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQÜENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual/local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e 

psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS 

PROVISIONAIS, que arbitro na quantia de R$ 281,00 (duzentos e oitenta e 

um reais), majorado conforme a variação desse, que para o momento me 

parece adequado ao binômio necessidade/possibilidade a ser por ele 

depositada, até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta bancária da 

representante legal do(s) filho(s) menor(es) do casal, cuja abertura deve 

ser requisitada, se necessário (art. 22, V, da Lei nº 11.340/06). 

SEPARAÇÃO DE CORPOS, até ulterior decisão deste Juízo, art. 22, II e art. 

23, IV, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c os arts. 1.562 do Código Civil/02 e 

art. 888, VI e 889, parágrafo único, da Lei Adjetiva Civil. AFASTAMENTO 

DA OFENDIDA DO LAR, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda 

dos filhos e alimentos (art. 23, III, da Lei nº 11.340/06). Com relação ao 

pedido de “restrição ou suspensão de visitas ao dependente”, aguardo a 

realização do estudo psicossocial das partes para sua apreciação. No 

cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor 

que, por ora, apenas se trata de medida assecuratória protetiva, 
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informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação 

por intermédio de advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a 

outra decisão, de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será 

muito importante em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de 

que no caso de descumprimento desta decisão poderá ser decretada a 

sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções 

penais cabíveis. Fica, desde já, autorizado ao senhor oficial de justiça que 

as diligências para cumprimento desta decisão, sejam realizadas com os 

benefícios do § único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do 

art. 212, do Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei 

nº 11.340/06). Assim, determino o devido acompanhamento pela equipe 

multidisciplinar através do serviço psicossocial deste Juízo, devendo 

trazer relatório do estado psicológico das partes, bem como outras 

condições observadas tanto em relação ao agressor como da própria 

ofendida, no prazo de 40 (quarenta) dias. Comunique-se ao douto 

Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) e encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública), 

nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06. Oficie-se à autoridade policial 

informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta decisão, do Pedido 

das medidas protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem como 

para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial no prazo 

legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei 

Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de Processo Penal, 

servindo este documento como próprio ofício a ser encaminhado. 

Notifique-se à equipe multidisciplinar, para a realização do Estudo 

Psicossocial do caso no prazo de 40 (quarenta) dias. Proceda-se a devida 

inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 

11.340/06. Tendo em vista que a urgência da medida, DETERMINO que os 

cumprimentos dos mandados sejam realizados pelo Oficial Plantonista. 

Outrossim, determino, também, que a Senhora Gestora conste nos 

mandados os telefones existentes das partes, com o objetivo de otimizar 

no momento do cumprimento feito pelo Senhor Oficial de Justiça. 

INTIMEM-SE as partes. Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a 

Defensoria Pública. Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 31 de outubro de 

2017. Eduardo Calmon de Almeida Cézar Juiz de Direito

Despacho/Decisão: VISTOS ETC.Determino a expedição de edital, para a 

intimação da vitima, a fim de manifestar interesse em prosseguir no feito. 

Intimem-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thaisa Marques da 

Costa, digitei.

Várzea Grande, 09 de julho de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 515425 Nr: 21867-70.2017.811.0002

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NVDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NEIZE VERONICA DE FRANÇA, Cpf: 

67332587149, Rg: 1005820-6, Filiação: Maria da Conceição Santos e 

Neves Jeus de França, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

cabeleireira, Telefone (65)9.9289-4885. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA REQUERENTE, a fim de 

manifestar interesse em prosseguir no feito.

Resumo da Inicial: VISTOS. Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por NEIZE VERONICA DE FRANÇA, nos termos do art. 18 da Lei 

11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina legal, em 

obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da 

CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da 

CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência 

doméstica pelo cometimento, em tese dos crimes tipificados no artigo 129, 

§9° e artigo 140, caput, ambos do Código Penal, por parte do requerido 

JESUS ANTONIO DAS GRAÇAS, pleiteando as Medidas Protetivas nos 

termos da Lei nº 11.340/2006. Assim, restando configurada a 

necessidade da medida cautelar de urgência requerida pela ofendida, 

conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da ofendida, determinando: 

AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL 

CONVIVÊNCIA. PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA 

OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite 

mínimo de 500 (Quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 

11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A 

OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE FREQÜENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, a fim de preservar 

a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). 

RECONDUÇÃO DA OFENDIDA E DOS SEUS DEPENDENTES AO 

RESPECTIVO LAR E DOMICÍLIO, após o afastamento do agressor (art. 23, 

II, da Lei nº 11.340/06). RESTITUIÇÃO DE BENS INDEVIDAMENTE 

SUBTRAÍDOS PELO AGRESSOR À OFENDIDA (art. 24, I, da Lei nº 

11.340/06). No que tange o pedido de prestação de alimentos provisionais 

ou provisórios de dois salários mínimos, indefiro, tendo a requerente que 

procurar os meios corretos para discutir o pedido em epigrafe. No 

cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor 

que, por ora, apenas se trata de medida assecuratória protetiva, 

informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação 

por intermédio de advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a 

outra decisão, de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será 

muito importante em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de 

que no caso de descumprimento desta decisão poderá ser decretada a 

sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções 

penais cabíveis. Fica, desde já, autorizado ao senhor oficial de justiça que 

as diligências para cumprimento desta decisão, sejam realizadas com os 

benefícios do § único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do 

art. 212, do Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei 

nº 11.340/06). Comunique-se ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da 

Lei 11.340/06) e encaminhe-se a ofendida para atendimento na 

Assistência Judiciária (Defensoria Pública), nos termos do art. 27 da Lei 

11.340/06. Oficie-se à autoridade policial informando-lhe sobre o 

deferimento, por meio desta decisão, do Pedido das medidas protetivas de 

urgência apresentado pela vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa 

do respectivo Inquérito Policial no prazo legal, segundo exigência contida 

na regra do art. 12, inciso VII, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, 

do Código de Processo Penal, servindo este documento como próprio 

ofício a ser encaminhado. Proceda-se a devida inclusão de dados, para 

fins estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/06. Tendo em vista 

que a urgência da medida, DETERMINO que os cumprimentos dos 

mandados sejam realizados pelo Oficial Plantonista. Outrossim, determino, 

também, que a Senhora Gestora conste nos mandados os telefones 

existentes das partes, com o objetivo de otimizar no momento do 

cumprimento feito pelo Senhor Oficial de Justiça. INTIMEM-SE as partes. 

Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a Defensoria Pública. Às 

providências. Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 19 de outubro de 2017. 

Eduardo Calmon de Almeida Cézar Juiz de Direito

Despacho/Decisão: VISTOS ETCDetermino a expedição de edital, para a 

intimação da vitima, a fim de manifestar interesse em prosseguir no feito. 

Intimem-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thaisa Marques da 

Costa, digitei.

Várzea Grande, 09 de julho de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 514310 Nr: 21239-81.2017.811.0002

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FABIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VERA LUCIA DE PINHO, Cpf: 

04225912116, Rg: 189.6622.5, Filiação: David Santana de Pinho e Maria 

Lucia da Silva Pinho, data de nascimento: 11/03/1987, brasileiro(a), natural 

de Varzea Grande-MT, convivente, Telefone (65)9.9299-9174. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA REQUERENTE, a fim de 

manifestar interesse em prosseguir no feito.

Resumo da Inicial: VISTOS. Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por VERA LUCIA DE PINHO, nos termos do art. 18 da Lei 

11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina legal, em 

obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da 

CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da 

CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência 

doméstica, por parte do requerido JOSÉ FABIANO DOS SANTOS, 

pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006. 

Embora não deseje representar criminalmente contra o agressor, a vítima 

sofreu agressão psicológica e sente-se ameaçada pelo Requerido. 

Ressalto que o Enunciado 37 do FONAVID, que revogou o Enunciado 5, 

dispõe que a concessão de Medida Protetiva de urgência não está 

condicionada à existência de fato que configure, em tese, ilícito penal. 

Assim, restando configurada a necessidade da medida cautelar de 

urgência requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os 

pedidos da ofendida, determinando: AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO 

LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL CONVIVÊNCIA. PROIBIÇÃO AO AGRESSOR 

DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS 

TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (Quinhentos) metros de 

distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR 

DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E 

TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, 

da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQÜENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual/local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e 

psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). No cumprimento do 

mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, 

apenas se trata de medida assecuratória protetiva, informando-lhe que 

ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de 

advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, 

de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será muito importante 

em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de 

descumprimento desta decisão poderá ser decretada a sua prisão 

preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções penais cabíveis. 

Fica, desde já, autorizado ao senhor oficial de justiça que as diligências 

para cumprimento desta decisão, sejam realizadas com os benefícios do § 

único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do art. 212, do 

Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 

11.340/06). Comunique-se ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 

11.340/06) e encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência 

Judiciária (Defensoria Pública), nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06. 

Oficie-se à autoridade policial informando-lhe sobre o deferimento, por 

meio desta decisão, do Pedido das medidas protetivas de urgência 

apresentado pela vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa do 

respectivo Inquérito Policial no prazo legal, segundo exigência contida na 

regra do art. 12, inciso VII, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do 

Código de Processo Penal, servindo este documento como próprio ofício a 

ser encaminhado. Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins 

estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/06. Tendo em vista que a 

urgência da medida, DETERMINO que os cumprimentos dos mandados 

sejam realizados pelo Oficial Plantonista. Outrossim, determino, também, 

que a Senhora Gestora conste nos mandados os telefones existentes das 

partes, com o objetivo de otimizar no momento do cumprimento feito pelo 

Senhor Oficial de Justiça. INTIMEM-SE as partes. Notifique-se o Ministério 

Público. Intime-se a Defensoria Pública. Às providências. Cumpra-se. 

Várzea Grande-MT, 23 de outubro de 2017. Eduardo Calmon de Almeida 

Cézar Juiz de Direito

Despacho/Decisão: VISTOS ETC.Determino a expedição de edital, para a 

intimação da vitima, a fim de manifestar interesse em prosseguir no feito. 

Intimem-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thaisa Marques da 

Costa, digitei.

Várzea Grande, 09 de julho de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 375201 Nr: 23195-40.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLINO JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO - OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BORGES SOUZA DA 

MATA - OAB:OAB/ MT 6.582, ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - 

OAB:10.756

 REITERO INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA QUE APRESENTE RAZÕES DO 

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, NO PRAZO LEGAL.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 382310 Nr: 231-19.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON JOSE DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDERSON JOSE DE MORAES, Rg: 

21439010, Filiação: Izabel Eda de Souza e Sabino Libano de Moraes, data 

de nascimento: 18/02/1983, brasileiro(a), natural de Varzea Grande-MT, 

solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto Posto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ANDERSON 

JOSE DE MORAES, em razão da prescrição do crime tipificado no artigo 

147, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 107, inciso IV c/c 

109, inciso VI, do Código Penal e JULGO PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR, nas penas do art. 129, § 9º, do Código Penal, em concurso 

material (art. 69, CP) com art. 148, § 1º, inciso I, do Código Penal, na forma 

dos arts. 5º e 7º, da Lei n.º 11.340/2006, o réu ANDERSON JOSÉ DE 

MORAES, brasileiro, filho de Isabel Eda de Souza e Sabino Líbano de 

Moraes, nascido aos 18/02/83, natural de Cuiabá/MT.Passo à dosimetria 

das penas:1)Crime tipificado no artigo 129, § 9º, do Código 

Penal:Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que sobre a 

culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do 

agente não existem informações nos autos suficientes para alteração da 

pena base.Os motivos do crime não favorecem o acusado, pois agiu com 

extrema violência contra a vítima por causa de ciúmes. Também não lhe 

são favoráveis às circunstâncias do crime, pois agiu com extrema 

violência, puxando o cabelo, dando pauladas, chutes e murros na vítima. 

As consequências do crime foram graves, pois, embora não tenha feito o 

laudo complementar, a vítima relatou que até hoje tem problemas de 

mastigação e sofre com dores por causa da violência sofrida. Por fim, 

verifico que o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática 

delitiva, portanto, fixo-lhe a pena-base em 05 (cinco) meses de detenção 

(CP, art. 129, § 9º). Diante da ausência de qualquer outra causa 

modificadora, torno definitiva a pena de 05 (cinco) meses de detenção, 

devendo esta ser cumprida em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, c e § 

3º).2) Crime tipificado no artigo 148, § 1º, inciso I, do Código 

Penal:Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que sobre a 

culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do 

agente não existem informações nos autos suficientes para alteração da 

pena base.Os motivos do crime não favorecem o acusado, pois agiu com 

extrema violência contra a vítima por causa de ciúmes e privou sua 

liberdade para que ela não denunciasse as agressões sofridas. Também 

não lhe são favoráveis às circunstâncias do crime, pois enquanto 

manteve a vítima em cárcere privado, agiu com extrema violência, lhe 

agredindo e ameaçando. Por fim, verifico que o comportamento da vítima 

em nada contribuiu para a prática delitiva, portanto, fixo-lhe a pena-base 

em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão (CP, art148, §1º, I). 

Diante da ausência de qualquer outra causa modificadora, torno definitiva 

a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, devendo esta 
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ser cumprida em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, c e § 3º).Por força do 

disposto no art. 69 do CP, havendo concurso material de crimes as penas 

dos crimes devem ser aplicadas cumulativamente, desta forma, a soma 

das penas perfazem o total de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de 

reclusão e 05 (cinco) meses de detenção que, diante da inexistência de 

qualquer outra causa modificadora, torno-a definitiva, que deverão ser 

cumpridas em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, c e § 3º).1. Após o trânsito 

em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados;2. 

Expeça-se ofício ao TRE-MT;3. Expeçam-se ofícios comunicando o trânsito 

em julgado da sentença condenatória irrecorrível aos órgãos de 

identificação Federal e Estadual;4. Expeça-se a carta de execução de 

pena instruindo-a com cópia da denúncia, da sentença e do trânsito em 

julgado;5. Intime-se a vítima sobre o conteúdo da presente sentença (art. 

21, da Lei nº 11.340/06);Fixo o valor mínimo de indenização para 

reparação dos danos sofridos pela vítima em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais).Custas na forma da lei.P.R.I.C. Várzea Grande/MT, 02 de fevereiro 

de 2018. Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz 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, Graziela Cristiane 

Juchem, digitei.

Várzea Grande, 10 de julho de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 344648 Nr: 11630-79.2014.811.0002

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CTDVG-M(C, MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMFDS, ICFDS, RFDS, RFDS, AFDS, WRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA PORTEL FURLAN 

REDÓ DE ALMEIA - OAB:276.410/SP, LEIRSON HENRIQUE MACHADO 

RICARDO - OAB:326.259/SP

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedido 

iniciais para o fim de destituir a ré do poder familiar dos infantes Andiara 

Loraine Ferreira de Souza, Renan Ferreira Leão e Ricardo Ferreira Leão e 

destituir o réu do poder familiar dos infantes Renan Ferreira Leão e 

Ricardo Ferreira Leão, o que faço com fulcro no artigo 24 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente e artigo 1.638 do Código Civil, rejeitando o 

pedido de destituição da menor Isabela Cristina Ferreira de Souza, bem 

como para o fim de conceder ao casal Eliseu dos Santos e Maura Rosa 

Vieira a adoção da infante Andiara, que passará a se chamar Andiara 

Vieira dos Santos (fls. 542 vº), atribuindo aos adotantes todos os direitos 

e obrigações daí decorrentes e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso 

I, do novo CPC. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado ao 

Cartório de Registro Civil competente para proceder ao cancelamento dos 

registros de nascimento originais dos infantes, bem como para inscrever a 

presente sentença, da qual não se fornecerá certidão. Com relação à 

criança Andiara, expeça-se mandado ao Cartório determinando, ainda, 

que expeça novo assento de nascimento, consignando o novo nome da 

adotanda, do pai Eliseu dos Santos, da mãe Maura Rosa Vieira, dos avós 

paternos Manoel Lucas dos Santos e Ana Maria de Jesus Santos e dos 

avós maternos João Antunes Vieira e Maria Rosa Vieira (fls. 523), 

observando-se, no mais, o disposto nos artigos 720, 721 e 769, todos da 

CNGC. Por fim, remeta-se cópia integral desta sentença para o Juízo da 

Vara do Júri e da Infância e Juventude da Comarca de Presidente 

Prudente/SP, a fim de instruir o processo de guarda nº 

1003766-63.2017.8.26.0482, em trâmite naquele Juízo. Processo isento de 

custas e emolumentos, na forma da lei (artigo 141, § 2º, da Lei nº 

8.069/90). Tudo cumprido, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias. 

(...) Várzea Grande, 25 de abril de 2018. Carlos José Rondon Luz. Juiz de 

Direito

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Intimação

INTIMAÇÃO do advogado CLÉBER RAVAZZI CALIXTO DA SILVA - 

OAB/MT 7972/B, na qualidade de advogado do autor do fato Higor Souza 

Rodrigues, nos autos código 207549, para comparecer na audiência de 

instrução e julgamento designada no dia 20 de setembro de 2018 às 15h, 

na sede do Juizado Especial Criminal Unificado de Várzea Grande-MT.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007728-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HILDERALDO LUIZ BARBOZA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO PARA DEPOSITO DE DILIGÊNCIAS/05DIAS Certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

devendo para tanto, solicitar a competente guia pelo site: www.tjmt.jus.br, 

link: emissão de guias on line>diligências>emissão de guia de diligência. 

Após, preencha corretamente o endereço com o respectivo Bairro, e 

emite-se a guia com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos 

termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais. NELSON 

DE OLIVEIRA Técnico Judiciário Th

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000110-66.2018.8.11.0002

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:

ELIGTON ALAN MAGALHAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Intimação do autor, 

para que no prazo de cinco dias, pague a diligência do Oficial de Justiça 

na conta única eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, no www.tjmt.jus.br, linck emissão de guias, diligências. Várzea 

Grande-MT, 19 de março de 2018. ADELIA DE SOUZA GERMANO 

Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO 

BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005506-92.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KLEWER ANTONIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004606-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVISSON RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003281-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO)

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT0009454A-O 

(ADVOGADO)

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO MARCIO OLIVEIRA HURTADO 98153196120 (EXECUTADO)

MARIO MARCIO OLIVEIRA HURTADO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002783-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D.J COMERCIO DE CARNES LTDA - ME (EXECUTADO)

UARACY BEZERRA BARBOSA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003514-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TRIANGULO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX PIOVEZAN DE MIRANDA (EXECUTADO)

ADRIELE NEIVA DE AQUINO GARCIA MIRANDA (EXECUTADO)

A N DE AQUINO GARCIA MIRANDA-SUPERMERCADO -ME - ME 

(EXECUTADO)

SUPERMERCADO BOMDEMAIS LTDA ME - ME (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000456-85.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A P DA SILVA ALVES TRANSPORTES - EPP (EXECUTADO)

ANA PAULA DA SILVA ALVES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 dias 

Várzea Grande-MT, 10 de julho 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, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça no bairro Jardim dos Estados 

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 Técnico(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002901-76.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEILDO SILVA PINTO - ME (EXECUTADO)

ADEILDO DA SILVA PINTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 dias 

Várzea Grande-MT, 10 de julho 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 pagamento da diligência do Oficial de Justiça no bairro Parque do 

Lago 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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004008-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA GERMANA DE MORAES (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007264-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON LUIZ MAYER DE ARRUDA (EXECUTADO)
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FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 399297 Nr: 10959-22.2015.811.0002

 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: VALDECIR DONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RCI BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO 

- OAB:OAB/MT 9614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIVANEIDE DOS 

SANTOS BERTO DE BRITO, para devolução dos autos nº 

10959-22.2015.811.0002, Protocolo 399297, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 398077 Nr: 10323-56.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RCI BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR DONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANEIDE DOS SANTOS 

BERTO DE BRITO - OAB:MT 9.614

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIVANEIDE DOS 

SANTOS BERTO DE BRITO, para devolução dos autos nº 

10323-56.2015.811.0002, Protocolo 398077, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 295689 Nr: 16043-09.2012.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO RAMOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, Marco Antonio de Almeida Ribeiro - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:12.560-MT

 intimação do autor, para que, em cinco dias, pague a diligência do Oficial 

de Justiça no bairro São Marcos em Várzea Grande, na conta eletrônica 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no www.tjmt.jus.br, 

linck emissão de guias, diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 290311 Nr: 9917-40.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO CIGARRINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT/11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para que, em cinco dias, pague o valor correto da 

diligência do Oficial de Justiça no bairro Vitória Régia em Várzea Grande 

no valor de 33,18, para cumprimento do mandado, na conta eletrônica do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no www.tjmt.jus.br, linck 

emissão de guias, diligências. O valor anteriormente depositado é inferior 

ao valor do bairro e poderá ser restituída na Diretoria do Foro de Cuiabá e 

Diretoria do Foro de Várzea Grante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 292279 Nr: 12068-76.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DE FÁTIMA MORAES - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FALCAO FERREIRA - 

OAB:11242/MT, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - 

OAB:2198/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - OAB:

 Certifico que decorreu o prazo estabelecido no Ofício Circular 

41/2018-GJAUX-PRES., bem como da Resolução nº 68 do CNJ. Motivo pelo 

qual expedi o alvará nesta data

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 393719 Nr: 7599-79.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES CAETANO ROSA

 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:

 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, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 336311 Nr: 4748-04.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELTON BOTELHO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - OAB:31618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o documento PEA nº 543164, fora juntado apenas a 

documentação que faz referencia à estes Autos, sendo as demais 

documentações fixadas na capa do processo para retirada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 263257 Nr: 2617-61.2011.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEANDRO DOS SANTOS CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando às partes, para que, querendo, em 05 dias, sob pena de 
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arquivamento, manifestem, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.
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