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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 022/2018 - DF

A Excelentíssima Senhora Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de 

Cuiabá, EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA, no uso de suas 

atribuições legais, com fundamento no artigo 52 da Lei nº 4.964 de 26 de 

dezembro de 1985 (COJE) e artigo 22 da Lei 6.940/1997 c/c artigo 54, § 

1º, do Provimento nº 005/2008-CM;

 RESOLVE:

Art. 1º PRORROGAR o prazo para conclusão do Processo Administrativo 

Disciplinar autuado sob nº 0710830-71.2018.8.11.0001 instaurado por 

meio da Portaria nº 014/2018-DF, pelo prazo de 60 (sessenta) dias a partir 

de 17/07/2018, consoante art. 29 do Provimento nº 005/2008/CM,

 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 Publique-se.

        Cuiabá, 16 de julho de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Decisão

CIA Nº:

0718629-68.2017.8.11.0001 - (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE (S):

ALEX SANDRO SARMENTO PEREIRA

ADVOGADO (S):

ALEX SANDRO SARMENTO PEREIRA - OAB/MT 6.551/A

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 a requerente para apresentar a 

documentação comprobatória no prazo de 15 (quinze) dias.

 Publique-se.

 Cuiabá, 16 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.

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

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

DEFIRO o credenciamentoda estagiáriaAYNHOA RIBAS BETINI (OAB/MT 

20.332/E).

 Encaminhe-se ao Cartório Distribuidor para as providências e após 

arquive-se.

Cuiabá, 16 de julho de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA N°:

0715117-77.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE(S):

 BANCO BRASIL S.A

ADVOGADO(A):

 SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB/MT 14.258-A

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Custas Judiciais proposto por 

BANCO DO BRASIL S.A em benefício de BARCELOS E JANSSEN 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, em relação à Guia nº 78852 e 78853 sob o 

fundamento recolhimento indevido.

 Da análise, verificam-se cumpridas as determinações cogentes.

Assim, DEFIRO o pedido de restituição referente à Guia nº 78852 

arrecadada no valor de R$ 792,45 (setecentos e noventa e dois reais e 

quarenta e cinco centavos) e 78853 arrecadada no valor de R$ 792,45 

(setecentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos).

 Encaminhem-se o expediente ao Departamento de Controle e 

Arrecadação – DCA (TJMT) para as demais providências quanto ao 

processamento da restituição e autorização do Presidente do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso.

 Depois de efetivada a transação, arquive-se o presente.

 Publique-se. Intime-se.

 Cuiabá, 16 de julho de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA N°:

0714166-83.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE(S):

 BANCO BRASIL S.A

ADVOGADO(A):

 SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB/MT 14.258-A

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Custas Judiciais proposto por 

BANCO DO BRASIL S.A em benefício de BARCELOS E JANSSEN 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, em relação à Guia nº 32644 e 32645 sob o 

fundamento recolhimento indevido.

 Da análise, verificam-se cumpridas as determinações cogentes.

Assim, DEFIRO o pedido de restituição referente à Guia nº 32644 

arrecadada no valor de R$ 2.223,62 (dois mil duzentos e vinte e três reais 

e sessenta e dois centavos) e 32645 arrecadada no valor de R$ 2.223,62 

(dois mil duzentos e vinte e três reais e sessenta e dois centavos).

 Encaminhem-se o expediente ao Departamento de Controle e 

Arrecadação – DCA (TJMT) para as demais providências quanto ao 

processamento da restituição e autorização do Presidente do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso.

 Depois de efetivada a transação, arquive-se o presente.

 Publique-se. Intime-se.

 Cuiabá, 16 de julho de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA N°:

0715116-92.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE(S):

 BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADO(A):

 SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB/MT 14.258-A

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Custas Judiciais proposto por 

BANCO DO BRASIL S.A em benefício de BARCELOS e JASSEN 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, em relação às Guia nº 35464 e 35465 sob o 

fundamento recolhimento indevido.

 Da análise, verificam-se cumpridas as determinações cogentes.

Assim, DEFIRO o pedido de restituição referente às Guias nº 35464 

arrecadada no valor de R$ 1.792,18 (um mil setecentos e noventa e dois 

reais e dezoito centavos) e 35465 valor de R$ 1.792,18 (um mil setecentos 

e noventa e dois reais e dezoito centavos).

 Encaminhem-se o expediente ao Departamento de Controle e 

Arrecadação – DCA (TJMT) para as demais providências quanto ao 

processamento da restituição e autorização do Presidente do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso.

 Depois de efetivada a transação, arquive-se o presente.

 Publique-se. Intime-se.

 Cuiabá, 16 de julho de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro
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CIA Nº:

0718918-98.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE (S):

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS

ADVOGADO (S):

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS

Vistos, etc.

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

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

DEFIRO o credenciamentodo estagiárioGABRIEL KAIANO CASTRO 

MEDEIROS (OAB/MT 20713/E).

 Encaminhe-se ao Cartório Distribuidor para as providências e após 

arquive-se.

Cuiabá, 17 de julho de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA Nº:

0718875-64.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE (S):

FAGNER DA SILVA BOTOF

ADVOGADO (S):

FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB/MT 12.903

Vistos, etc.

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

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

DEFIRO o credenciamentodo estagiárioGABRIEL KAIANO CASTRO 

(OAB/MT 20.713/E).

 Encaminhe-se ao Cartório Distribuidor para as providências e após 

arquive-se.

Cuiabá, 17 de julho de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA N°:

0717105-36.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE(S):

 ADRIANE CARPINÉ FAVINI

ADVOGADO(A):

 ADRIANE CARPINÉ FAVINI 11.585/O

Vistos, etc.

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

CARPINÉ FAVINI em benefício próprio, em relação às Guia de nº 42650 e 

42655 sob o fundamento recolhimento indevido.

Da análise, verificam-se cumpridas as determinações cogentes.

Assim, DEFIRO o pedido de restituição referente à Guia nº 42650 

arrecadada no valor de R$ 8,80 (oito reais e oitenta centavos) e 42655 R$ 

545,48 (quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos).

Encaminhem-se o expediente ao Departamento de Controle e Arrecadação 

– DCA (TJMT) para as demais providências quanto ao processamento da 

restituição e autorização do Presidente do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

 Depois de efetivada a transação, arquive-se o presente.

 Publique-se. Intime-se.

 Cuiabá, 17 de julho de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA Nº:

0701291-81.2018.8.11.0001

REQUERENTE (S):

ITAIANA APIO e MÁRCIO SOUZA SANTANA

INTERESSADO:

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DE MATO GROSSO

REQUERIDO:

CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE CUIABÁ

ADVOGADO:

MÁRCIO SOUZA SANTANA

Vistos, etc.

Trata-se de expediente encaminhado pela Corregedoria Geral da Justiça 

de Mato Grosso no qual consta reclamação formulada por ITAIANA APIO e 

MÁRCIO SOUZA SANTANA em razão do entendimento diferente entre as 

Comarcas em dissonância ao estabelecido no art. 3º, § 3º da Lei 

11.441/2007 e Resolução 35/2007 do CNJ.

Aduz que protocolizou no CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE CUIABÁ processo 

de Divórcio Consensual de Ivan Querobin e Daniela Paula Gonçalves 

Querobin e mesmo tendo eles se declarados pobres sob as penas da lei, a 

Serventia informou a necessidade do pagamento das custas cartorárias 

para o prosseguimento e o processo encontra-se parado.

Relatados. DECIDO.

A despeito da realização do divórcio consensual por via administrativa, 

com efeito, a Lei nº 11.441/2017 preconiza sem eu artigo 3º, § 3º que a 

escritura e demais atos notariais serão gratuitos àqueles que se 

declararem pobres sob as penas da lei.

 No entanto, há uma presunção de veracidade quanto a alegação da 

insuficiência deduzida, da mesma maneira que prescrito no Código de 

Processo Civil (art. 99, §3º, CPC).

Outrossim, não obstante a expressão “basta a simples declaração” de não 

possuir condições de arcar com os emolumentos para obtenção da 

gratuidade, tal fato pode ser contestado tanto pelo tabelião/notário quanto 

pela parte contrária ou juiz.

 Nesse sentido, é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça o entendimento de que é relativa a presunção de hipossuficiência 

declarada pelo requerente da assistência judiciária gratuita.

 Por fim, não há ilegalidade na cobrança dos emolumentos, cabendo à 

Serventia fundamentar a negativa da concessão da gratuidade, visto ser 

desta o ônus de elidir a presunção de veracidade.

Intime-se à Serventia.

Expeça-se Ofício à CGJ/MT.

Após arquivem-se.

Publique-se.

 Cuiabá, 09 de julho de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 365/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0718827-08.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

REVOGAR a Portaria n.º 234/2018-GRHFC, de 08/05/2018, que designou 

o(a) servidor(a) IZABELA VALLE RODRIGUES , Analista Judiciário, 

matrícula n.º 13012, para exercer o cargo comissionado de Assessor 

Técnico Jurídico, no(a) Gabinete do Juiz - 2º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá - SDCR, com efeitos a partir da publicação desta.

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

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

Cuiabá, 17 de julho de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 366/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0064336-06.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

Artigo 1º - EXONERAR o(a) servidor(a) ADRIELI NATHALI DA TRINDADE 

SILVA, matrícula nº. 22709, nomeado (a) pela Portaria n.º 

311/2018-GRHFC, de 14/06/2018, para exercer em comissão, o cargo de 

Assessor Técnico Jurídico, no Gabinete do Juiz - Turma Recursal Única - 

Comarca da Capital - SDCR, com efeitos a partir da publicação desta.

Artigo 2º - NOMEAR o(a) servidor(a) ADRIELI NATHALI DA TRINDADE 

SILVA, matrícula nº. 22709, portador(a) do RG nº. 19151683 SSP/MT e 

CPF nº. 006.784.531-28, para exercer em comissão, o cargo de Assessor 

Técnico Jurídico, no Gabinete do Juiz do 2º Juizado Especial Cível da 

Comarca de Cuiabá - Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, com efeitos 

a partir da assinatura do Termo de Posse e Exercício, que deverá ser 
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editado e assinado após a publicação desta.

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

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

Cuiabá, 17 de julho de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

PORTARIA Nº. 367/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0064359-49.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

Artigo 1º - EXONERAR o(a) servidor(a) CAMILLE JAQUELINE 

CAVALCANTE RIBEIRO, matrícula nº. 37102, nomeado (a) pela Portaria n.º 

313/2018-GRHFC, de 15/06/2018, para exercer em comissão, o cargo de 

Assessor de Gabinete II, no Gabinete do Juiz - Turma Recursal Única - 

Comarca da Capital - SDCR, com efeitos a partir da publicação desta.

Artigo 2º - NOMEAR o(a) servidor(a) CAMILLE JAQUELINE CAVALCANTE 

RIBEIRO, matrícula nº. 37102, portador(a) do RG nº. 23844949 SSP/MT e 

CPF nº. 045.551.521-23, para exercer em comissão, o cargo de Assessor 

de Gabinete II, no Gabinete do Juiz do 2º Juizado Especial Cível da 

Comarca de Cuiabá - Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, com efeitos 

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

editado e assinado após a publicação desta.

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

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

Cuiabá, 17 de julho de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

PORTARIA Nº. 368/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o retorno do servidor ao trabalho, que consta do 

expediente CIA nº. 0718864-35.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) SIDNEY ASSUNÇÃO MENDES, matrícula nº. 2702, 

Técnico Judiciário, na secretaria da 3ª Vara Criminal da Comarca de 

Cuiabá, com efeitos a partir de 10/07/2018.

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

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

Cuiabá, 17 de julho de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

PORTARIA Nº. 369/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o usufruto de licença médica que consta do expediente 

CIA nº. 0718611-47.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) AMANDA FERNANDES DE SOUSA, matrícula nº. 

8933, Analista Judiciário, na Central de Administração da Comarca de 

Cuiabá, com efeitos a partir de 18/07/2018, até o término da licença 

médica.

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

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

Cuiabá, 17 de julho de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

PORTARIA Nº. 370/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o usufruto de Licença Maternidade que consta do 

expediente CIA nº. 0718827-08.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) IZABELA VALLE RODRIGUES, matrícula nº. 

13012, Analista Judiciário, na Central de Administração da Comarca de 

Cuiabá, com efeitos a partir de 19/07/2018, até o término da Licença 

Maternidade.

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

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

Cuiabá, 17 de julho de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

PORTARIA Nº 364/2018-GRHFC (3ª Alteração) - Alterar a ESCALA de 

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

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

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

período das 19:01h do dia 20/07/2018 até as 11:59h do dia 26/07/2018 da 

área cível da seguinte forma

* A Portaria nº 364/2018-GRHFC (3ª Alteração) completa, encontra-se no 

Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 544226 Nr: 25139-91.2013.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAT AUTOMÓVEIS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURELIO BENEDICTO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO TEIXEIRA OZI - 

OAB:172594/SP, MARIA LÚCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3.662-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERMANO JULIAN SOUZA - 

OAB:16205/MT, VICTOR HUMBERTO MAIZMAN - OAB:4.501/MT

 Certifico que foi indeferido o pedido da justiça gratuita solicitado pela parte 

MARCO AURÉLIO BENEDICTO RAMOS, conforme despacho de fls. 23.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 861154 Nr: 2650-26.2014.811.0041

 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: JOSE CARLOS FERREIRA ALVES

PARTE(S) REQUERIDA(S): ARACRUZ CONSTRUÇÃO E 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDO, TRES MARIAS CONSTRUÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA, ADEMAR RODRIGUES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCIANE PEREIRA LIMA - 

OAB:17.763-A/MT, VICTOR OLAVO DA SILVA - OAB:17.172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foi deferido o pedido de dilação do prazo solicitado pela 

parte, conforme despacho de fls. 66.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 946387 Nr: 58263-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDGA, DANYELE APARECIDA GOMES AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANYELE APARECIDA GOMES 

AQUINO - OAB:9.140/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19023-A 

OAB/MT

 Certifico que foi indeferido o pedido da gratuidade das custa processuais 

solicitado pela parte, conforme despacho de fls. 159.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 898856 Nr: 28953-77.2014.811.0041

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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA MENINO SANTANA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE CAXIENSE DE MUTUO SOCORRO 

E PREVIDENCIA PRIVADA COMPLEMENTAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAÍZE DE PAULA S. ROSA - 

OAB:17.857, REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foi indeferido o pedido da gratuidade das custa processuais 

solicitado pela parte, conforme despacho de fls. 116.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1196534 Nr: 3466-03.2017.811.0041

 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: MAYKON MATHEUS DA COSTA SILVA, FABÍOLA 

BRITO DE FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA, ROGERIO RODRIGUES GUILHERME

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

OAB:18763-A, STELLA CAROLINA FONSECA ZEFERINO DA SILVA 

BARROS - OAB:18.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, STELLA CAROLINA FONSECA 

ZEFERINO DA SILVA BARROS - OAB:18.803, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Certifico que foi indeferido o pedido da gratuidade das custa processuais 

solicitado pela parte, conforme despacho de fls. 33.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 752904 Nr: 4784-94.2012.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBRICA DE FORMATURAS ASSESSORIA SERVIÇOS E 

REPRESENTAÇÕES LTDA. ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRGÍNIA ANGELO ISMAEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE NOLETO BARBOSA - 

OAB:18981, LORENA BARBOSA CARNEIRO - OAB:22823

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 Certifico que foi indeferido o pedido da justiça gratuita solicitado pela 

parte, conforme despacho de fls. 50.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 993210 Nr: 19969-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA DE OLIVEIRA SOUZA BATISTA, MARIVALDO 

BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIELZA DE TAL

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ROGÉRIO DEL ARCO 

MACAGNAN - OAB:5933-B/MT, NPJ-UFMT - OAB:6274

 Certifico que foi indeferido o pedido da gratuidade das custas 

processuais solicitado pela parte, conforme despacho de fls. 94.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1028271 Nr: 35944-35.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO TORRES DE MALAGA, KLEBER 

TOCANTINS MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO LIMA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO YEGROS PEREIRA - 

OAB:8.574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foi indeferido o pedido da gratuidade das custas 

processuais solicitado pela parte, conforme despacho de fls. 73.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 883488 Nr: 18904-74.2014.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE 

- OAB:12.573

 Certifico que conforme despacho de fls 43, "Portanto, ainda que tenha 

sido omissa a decisão quanto a imcumbência pelas custas processuais 

em relação ao incedente, verifica-se que o pagamento das custas 

processuais deve ser de responsabilidade do impugnado".

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 808943 Nr: 15418-18.2013.811.0041

 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: HANDERSON RODRIGUES DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Certifico que conforme despacho de fls 84, "Dessa Forma, pertinente a 

exigência, devendo a parte requerida sanar as custas devidas conforme 

acordado pelas partes visto que não são se trata de custas meramente 

remanescentes.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 955431 Nr: 2807-62.2015.811.0041

 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 MELO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A - NET 

CUIABÁ

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13431-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$ 

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta 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.
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Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1003689-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (AUTOR)

LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A (AUTOR)

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A (AUTOR)

TOTAL COMERCIO E REPRESENTACAO S/A (AUTOR)

TECNOVIA S/A ARMAZENS GERAIS (AUTOR)

EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS (AUTOR)

AGRUPAR S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (AUTOR)

VENTURA S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (AUTOR)

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO)

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO)

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY RAMPEL (RÉU)

D.J.D. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

HANSATECNICA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A (RÉU)

GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (RÉU)

GERDAU ACOS LONGOS S.A. (RÉU)

VOLMIR GELSON EDEL - EPP (RÉU)

YARA CAROLINA DINIZ COSTA (RÉU)

LUIS RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

EVERTON PEREIRA CAMILO (RÉU)

PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA. (RÉU)

MARA SOUZA GALIANO (RÉU)

PIO JOSE DE OLIVEIRA (RÉU)

INSTITUTO EUVALDO LODI (RÉU)

JULLY ENNY DE SOUZA (RÉU)

IRMAOS RODOPOULOS LTDA (RÉU)

VALDECY PEREIRA DE SOUSA (RÉU)

COPACELMIX SERVICOS DE CONCRETO USINADO LTDA (RÉU)

CLARO S.A. (RÉU)

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

RESITEC - INDUSTRIA DE PIAS DE MARMORE SINTETICO LTDA - EPP (RÉU)

Credores (RÉU)

SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA 

CONSTRUCAO LTDA (RÉU)

GASPAR HELENO ANDRE (RÉU)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO RUDGE LEITE NETO OAB - SP84786 (ADVOGADO)

MARIA FERNANDA DOS SANTOS NAVARRO DE ANDRADE OAB - 

SP170014 (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

EDUARDO SILVA GATTI OAB - SP234531 (ADVOGADO)

RICARDO GERHARDT OAB - MT0016342A (ADVOGADO)

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT0004632A (ADVOGADO)

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954/O (ADVOGADO)

LUCIANO BENETTI TIMM OAB - RS37400 (ADVOGADO)

RAFAEL BICCA MACHADO OAB - SP0354406A (ADVOGADO)

VANDER JOSE PASETTI OAB - MT0011734A (ADVOGADO)

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT0010416A 

(ADVOGADO)

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT0009020A-O (ADVOGADO)

GUILHERME BARBOSA MESQUITA OAB - DF30417 (ADVOGADO)

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA OAB - MT0015203A (ADVOGADO)

GUSTAVO TOSI OAB - DF28498 (ADVOGADO)

MIGUEL ANGELO CARROCIA OAB - MT21968/O (ADVOGADO)

DANIEL MAGNO MORO SILVA OAB - MT0012399A (ADVOGADO)

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT0003844A (ADVOGADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

ANGELA MARIA JULIO OAB - MT0016399A (ADVOGADO)

OMAR MOHAMAD SALEH OAB - SP266486 (ADVOGADO)

DIOGO SAIA TAPIAS OAB - SP313863 (ADVOGADO)

GERSON TOME TREVISOL OAB - MT0019424A-O (ADVOGADO)

LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR OAB - SP0154733A (ADVOGADO)

ARIANE DE SOUZA MONARO OAB - MT0013094A-B (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

Bradesco S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954/O (ADVOGADO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO)

CM ADMINISTRACAO JUDICIAL E PERICIAS LTDA - EPP (PERITO / 

INTÉRPRETE)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO)

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR 

JUDICIAL)

JOSÉ ANTÔNIO LESSI (TERCEIRO INTERESSADO)

HANSATECNICA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT0004632A (ADVOGADO)

BRUNO PEREZ SANDOVAL OAB - SP324700 (ADVOGADO)

MARIA FERNANDA DOS SANTOS NAVARRO DE ANDRADE OAB - 

SP170014 (ADVOGADO)

VOLMIR GELSON EDEL - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

RICARDO GERHARDT OAB - MT0016342A (ADVOGADO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

GERDAU ACOS LONGOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

EDUARDO SILVA GATTI OAB - SP234531 (ADVOGADO)

LUIS MARCELO BARTOLETTI DE LIMA E SILVA OAB - SP324000 

(ADVOGADO)

PABLO DOTTO OAB - SP147434 (ADVOGADO)

ANDERSON THIAGO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES OAB - SP234123 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

ITAU UNIBANCO S.A, (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo Eletrônico n. 1003689-02.2018.8.11.0041. Vistos. Recuperação 

judicial de Dismafe Distribuidora de Máquinas e Ferramentas S/A e outras. 

Diante do noticiado na manifestação de id. 14097403, redesigno a 

audiência de gestão democrática para o dia 14/08/2018, às 16 horas. 

Dê-se ciência às partes, ao Ministério Público e ao administrador judicial 

quanto à nova data da audiência. Após, conclusos para deliberações. 

Intime-se. Às providências. Cuiabá,17 de julho de 2018. Claudio Roberto 

Zeni Guimarães Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1067489 Nr: 54308-55.2015.811.0041

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

TRANSPORTES LTDA, RONIMARCIO NAVES, M. R. TRANSPORTADORA 

LTDA - ME, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA, M. DIESEL 

CAMINHOES E ONIBUS LTDA, BANCO BRADESCO S.A., BANCO VOLVO 

S.A, FERREIRA DE SOUSA & BARCELOS LTDA, BRIDGESTONE DO 
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BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 

BANCO RODOBENS S.A., BANCO SANTANDER, LIBRELATO S/A - 

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680 MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222/MT, 

GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - OAB:18521/O, MARCELLE 

THOMAZINI OLIVEIRA - OAB:10280/MT, RICARDO FERREIRA DE 

ANDRADE - OAB:OAB/MT 9764-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA BARCELOS FILHA 

- OAB:16.475A/MT, BRUNO YOHAN SOUZA GOMES - OAB:253.205/SP, 

EVERALDO JOÃO FERREIRA - OAB:1967/SC, JEFERSON ALEX 

SALVIATO - OAB:236.655/SP, JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/MT, 

LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO - OAB:25276, MARCO HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MS 9.708-A, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3056, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117/MT, 

RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT, WILLIAM CARMONA 

MAYA - OAB:257.198/SP

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CREDORES/INTERESSADOS. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder à intimação dos credores e interessados acerca da 

realização da Assembleia Geral de Credores, na Câmara de Dirigentes 

Lojistas de Cuiabá – CDL (Sala JOSEPH MALOUF), sita na Avenida 

Presidente Getúlio Vargas, nº 750, bairro Centro, CEP 78.005-370, 

Cuiabá/MT, em primeira convocação, para o dia 07/08/2018, às 09h00m, e, 

em segunda convocação, para o dia 16/08/2018, às 09h00m, possuindo 

como ordem do dia a aprovação, rejeição ou modificação do plano de 

recuperação apresentado pelas devedoras.

Despacho/Decisão: (...) CONVOCO ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES, 

para deliberação sobre o plano de recuperação judicial.1.1 - A Assembleia 

Geral de Credores será realizada na CDL – Câmara de Dirigentes Lojistas 

de Cuiabá (Sala JOSEPH MALOUF), situada na Av. Presidente Getúlio 

Vargas, n° 750, Bairro Centro, CEP 78.005-370, Cuiabá/MT, em 1ª 

(primeira) convocação para o dia 07 de Agosto de 2018, às 09:00 horas e, 

em 2ª (segunda) convocação para o dia 16 de Agosto de 2018, às 09:00 

horas, possuindo como ORDEM DO DIA a aprovação, rejeição ou 

modificação do plano de recuperação apresentado pelas devedoras.1.2 – 

Publique-se EDITAL DE CONVOCAÇÃO, com observância do artigo 36, da 

Lei N.º 11.101/2005, ressaltando que as despesas correm por conta da 

empresa em recuperação judicial (art. 36, § 3º, da Lei N.º 

11.101/2005).Com o intuito de conferir maior publicidade, o aludido EDITAL 

deverá ser publicado no Diário da Justiça, Diário Oficial do Estado, e em 

jornais de grande circulação da sede e filial da requerente.1.3 - Também 

deverá constar no referido Edital que os credores poderão obter cópia do 

plano de recuperação judicial a ser submetido à deliberação na assembleia 

diretamente com a Administradora Judicial, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL, com endereço situado à Avenida Historiador Rubens de 

Mendonça, n. 2254, 10°Andar, SL 1006, Ed. American B. Center, Bairro 

Bosque da Saúde, CEP 78050-000, Cuiabá/MT, Telefone: (65) 3027-2886, 

Site: WWW.aj1.com.br (artigo 36, III, da Lei n.º 11.101/2005).1.4 – Deverá 

constar, ainda, que o credor poderá ser representado na Assembleia 

Geral por mandatário ou representante legal, desde que entregue ao 

Administrador Judicial, até 24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista 

no aviso de convocação, documento hábil que comprove seus poderes ou 

a indicação das folhas dos autos em que se encontre o documento (artigo 

37, § 4º, da Lei N.º 11.101/2005).1.5 – Considerando a exiguidade do 

tempo, determino que o Administrador Judicial, providencie a retirada do 

edital e proceda a publicação no Diário Oficial e em jornal de grande 

circulação, bem como proceda à afixação da convocação da assembleia, 

de forma ostensiva, na sede e filiais das devedoras (artigo 36, § 1º, da Lei 

N.º 11.101/2005). (...) Intimem-se. Cumpra-se.

Advertência: Os credores poderão obter cópia do plano de recuperação 

judicial a ser submetido à deliberação na assembleia diretamente com o 

administrador judicial, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, com endereço na 

Av. Historiador Rubens de Mendonça, n.º 2.254, Ed. American Business 

Center, 10º Andar, sala 1.006, bairro bosque da Saúde, telefone (65) 

3027-2886, Cuiabá/MT, site www.aj1.com.br, e-mail mav@aj1.com.br. 

Ademais, os credores poderão ser representados na Assembleia Geral 

por mandatário ou representante legal, desde que entregue ao 

administrador judicial, até vinte e quatro horas antes da data prevista 

neste instrumento convocatório, documento hábil que comprove seus 

poderes ou indique as folhas dos autos em que ele se encontre (art. 37, § 

4º, da lei 11.101/2005).

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, DANILO OLIVEIRA 

CARILLI, digitei.

Cuiabá, 16 de julho de 2018

Danilo Oliveira Carilli Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1290479 Nr: 5057-63.2018.811.0041

 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: BANCO DA AMAZONIA S/A, TRUST SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DA OLVEPAR S. A. 

INDUSTRIA E COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8.689/MT, KLEBER BISSOLATTI - OAB:211.495/SP

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

OAB:9.237/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7680 MT, 

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - OAB:5.222 MT

 Diante do exposto, NEGO provimento aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

opostos pelo requerente BANCO DA AMAZÔNIA S/A (fls. 83/87), 

mantendo em seu inteiro teor a r. sentença tal como prolatada às fls. 81/82 

dos autos.P. R. I. Ciência ao MP.Cuiabá/MT, 16 de julho de 2018. 

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1119688 Nr: 18625-20.2016.811.0041

 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: JURANICE FREITAS DOS SANTOS, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE SUPERMERCADO MODELO

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

SILVA - OAB:6.565/MT, THAIANA A. S. LATORRACA FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 15.360

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

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Em seguida, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 786112 Nr: 39997-64.2012.811.0041

 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: NEUSA TEREZINHA RINALDI, MARCOS JOSE MARTINS 

FERNANDES, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FITPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILDA SUELY GOMES ALVES 

- OAB:4041-B, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA ALMEIDA DE SOUZA 

- OAB:9.246/MT

 Visto.

I – Intimem-se as sócias da falida, por edital, para apresentar manifestação 

no prazo de 05 dias úteis.

II – Após, intime-se o administrador judicial para manifestação, no prazo de 

05 dias úteis.

III – Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para 

parecer.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 878994 Nr: 16145-40.2014.811.0041

 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: MARCOS DE OLIVEIRA ROCHA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565-MT, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 

16.113-O/MT

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

 Visto.

Intimem-se as falidas para manifestação, no prazo de 15 dias úteis.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 925859 Nr: 47035-59.2014.811.0041

 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: CONSTRUTORA E INCORPORADORA TOCANTINS 

LTDA, RODOLFO CORRÊA DA COSTA JUNIOR, RODOLFO CORRÊA DA 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.C.L.A.A. CENTRO NORTE DO MATO 

GROSSO - SICREDI CENTRO NORTE MT, BANCO BRADESCO S/A, BANCO 

DO BRASIL S/A, RODOLFO CORRÊA DA COSTA JUNIOR, SICREDI OURO 

VERDE MT, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONSTRUTORA 

INCORPORADORA TABOR LTDA, ROYAL FIC DIISTRIBUIDORA DE 

DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15.948/MT, CLÓVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:14.485, 

JÉSSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO - OAB:18900, LORENA MARIA 

PEREIRA GAIVA - OAB:19122, RODOLFO CORRÊA DA COSTA JÚNIOR - 

OAB:7.554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B, AUGUSTO MÁRIO DA SILVA - 

OAB:6233/MT, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - 

OAB:21678/PE, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521/MT, CLOVIS 

SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:14485/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, FELIPE SCHMIDT ZALAF - OAB:177270, FERNANDO 

MARSARO - OAB:12.832/MT, HENRIQUE SCHMIDT ZALAF - 

OAB:197.237, HILVETE MARIA DOS SANTOS - OAB:23.829/DF, JOÃO 

BATISTA FERREIRA - OAB:10962-B, JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B, JORGE AMADIO FERNANDES LIMA - OAB:4037/MT, 

JULIANO MARTIM ROCHA - OAB:25.333, LUANA DE ALMEIDA E 

ALMEIDA BARROS - OAB:7.381/MT, LUIZ CARLOS CACERES - 

OAB:26822-B/PR, MARCELO SALVI - OAB:40.989, MARCO ANDRÉ 

HONDA FLORES - OAB:9.708-A, MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS 

GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456/MT, MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT, 

RICHARDSON JUVENTINO GONÇALVES CAMPOS - OAB:23975/MT, 

RODOLFO CORRÊA DA COSTA JÚNIOR - OAB:7.554/MT, RODRIGO 

LUIZ DA SILVA ROSA - OAB:18099/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:3.770/MT, THAÍS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - 

OAB:22056/O-MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955-OAB-MT, 

WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928/MT

 Visto.

A recuperanda requer seja determinada a expedição de ofício ao 5º 

Serviço Notarial e Registral de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT, no 

intuito de promover a baixa da averbação da garantia hipotecária das 

unidades imobiliárias vendidas, dispensando a exigência de apresentação 

de certidões negativas de débitos fiscais.

Alega que, “buscando manter-se ativa e dar fiel cumprimento ao seu plano 

de recuperação judicial” (sic – fl. 2833), procedeu a venda de mais 08 

residências do Condomínio Villa Nova, e que o recolhimento do valor do 

VMD (Valor Mínimo de Desligamento), foi realizado nos moldes 

determinado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, no RAI nº 

1000983-72.2018.811.0000, totalizando o valor global de R$ 170.551,52.

Assim, passo a fazer as seguintes deliberações:

 I – Intime-se o Banco do Brasil S/A para, no prazo de 15 dias úteis, 

manifestar acerca do pedido formulado pela recuperanda, no sentido de 

que seja determinada a baixa das garantias hipotecárias das unidades 

vendidas do empreendimento “Condomínio Villa Nova”, registradas sob as 

matrículas nº 92.645, 92.579, 92.580, 92.587, 92.581, 92.586, 92.621 e 

92.628.

II – Sobre o mesmo pedido e no mesmo prazo, intime-se o Administrador 

Judicial para manifestação, inclusive quanto ao valor do VMD atribuído a 

cada unidade vendida, bem como quanto a informação contida no Ofício 

encaminhado pelo 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis, de que as 

matrículas nº 92.575 e 92.692, não pertencem a Construtora e 

Incorporadora Tocantins, e as matrículas nº 92.637 e 92.603, já foram 

vendidas (fl. 2803-v).

III – Com a juntada das manifestações, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1053588 Nr: 48192-33.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A, JOÃO PAULO FORTUNATO

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

LTDA, LUIZ MENEGOL, BRUNA MARTENS MENEGOL, CARMEN BEATRIZ 

MARTENS MENEGOL, RAQUEL MARTENS MENEGOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, JOAO PAULO FORTUNATO - OAB:, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

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

OAB:11499 MT, PEDRO VINICIUS DOS REIS - OAB:17.942

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

Administrador Judicial no tocante à decisão/despacho proferido dia 

26/06/2018, promovo sua republicação para tal fim: "Visto. Trata-se de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO JOHN DEERE S/A 

em face de ESCAVASUL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, visando 

os bens descritos à fl. 04-v, em razão da inadimplência da parte requerida, 

que deixou de efetuar o pagamento das prestações assumidas a partir de 

15/05/2015. Anteriormente a análise do pedido de liminar, determino a 

intimação do administrador judicial para que, no prazo de 05 dias úteis, 

informe o que ficou estabelecido no plano de recuperação judicial quando 

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

jurídica do contrato firmado. Com a manifestação do administrador judicial, 

conclusos. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 370713 Nr: 7596-17.2009.811.0041

 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: AGROPECUÁRIA MALP ADMINISTRAÇÃO E 

PARTICIPAÇÕES LTDA, CURTUME ARAPUTANGA S/A, FRIGORÍFICO 

ARAPUTANGA S/A, CURTUME JANGADAS S/A, FRIGORIFICO REDENTOR 

S/A, REDENÇÃO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

DE COUROS LTDA, CURITIBA AGROPECÚARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA, AGROPECUÁRIA SERRA AZUL LTDA, J. P. M. B. INDUSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SEBASTIÃO MONTEIRO 

DA COSTA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO DA SILVA 

EMERENCIANO - OAB:91916/SP, ANDERSON GOMES DOS SANTOS - 

OAB:10366/MT, GERALDO UMBELINO NETO - OAB:10209, KELLY YUMI 

KATSURAGAWA - OAB:181149/SP, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA 

JUNIOR - OAB:7.187/MT, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7187/MT, SÉRGIO DE PAULA EMERENCIANO - OAB:195.469

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando os autos, promovo a republicação da decisão de fls. 
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15.369/15.371, para devida intimação do credor/interessado BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A, representado pelo causídico Marco André 

Honda Flores: "(...)indefiro o pedido formulado à fl. 14540, haja vista que o 

administrador judicial anteriormente nomeado apresentou relatórios 

mensais demonstrando o cumprimento do plano de recuperação e os 

pagamentos realizados aos credores como programado, devendo-se o 

postulante se atentar aos referidos relatórios."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1067489 Nr: 54308-55.2015.811.0041

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

TRANSPORTES LTDA, RONIMARCIO NAVES, M. R. TRANSPORTADORA 

LTDA - ME, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA, M. DIESEL 

CAMINHOES E ONIBUS LTDA, BANCO BRADESCO S.A., BANCO VOLVO 

S.A, FERREIRA DE SOUSA & BARCELOS LTDA, BRIDGESTONE DO 

BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 

BANCO RODOBENS S.A., BANCO SANTANDER, LIBRELATO S/A - 

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680 MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222/MT, 

GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - OAB:18521/O, MARCELLE 

THOMAZINI OLIVEIRA - OAB:10280/MT, RICARDO FERREIRA DE 

ANDRADE - OAB:OAB/MT 9764-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA BARCELOS FILHA 

- OAB:16.475A/MT, BRUNO YOHAN SOUZA GOMES - OAB:253.205/SP, 

EVERALDO JOÃO FERREIRA - OAB:1967/SC, JEFERSON ALEX 

SALVIATO - OAB:236.655/SP, JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/MT, 

LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO - OAB:25276, MARCO HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MS 9.708-A, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3056, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117/MT, 

RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT, WILLIAM CARMONA 

MAYA - OAB:257.198/SP

 Impulsionando os autos, promovo a republicação do despacho proferido 

em 05/07/2018, para devida intimação de todos os causídicos que 

juntaram procuração nos autos, a fim de, destarte, conferir ampla 

publicidade acerca do local, data e horário de realização da Assembleia 

Geral de Credores: "(...) CONVOCO ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES, 

para deliberação sobre o plano de recuperação judicial. 1.1 - A 

Assembleia Geral de Credores será realizada na CDL – Câmara de 

Dirigentes Lojistas de Cuiabá (Sala JOSEPH MALOUF), situada na Av. 

Presidente Getúlio Vargas, n° 750, Bairro Centro, CEP 78.005-370, 

Cuiabá/MT, em 1ª (primeira) convocação para o dia 07 de Agosto de 2018, 

às 09:00 horas e, em 2ª (segunda) convocação para o dia 16 de Agosto 

de 2018, às 09:00 horas, possuindo como ORDEM DO DIA a aprovação, 

rejeição ou modificação do plano de recuperação apresentado pelas 

devedoras. (...) os credores poderão obter cópia do plano de recuperação 

judicial a ser submetido à deliberação na assembleia diretamente com a 

Administradora Judicial, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, com endereço 

situado à Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n. 2254, 10°Andar, 

SL 1006, Ed. American B. Center, Bairro Bosque da Saúde, CEP 

78050-000, Cuiabá/MT, Telefone: (65) 3027-2886, Site: WWW.aj1.com.br 

(artigo 36, III, da Lei n.º 11.101/2005). 1.4 – Deverá constar, ainda, que o 

credor poderá ser representado na Assembleia Geral por mandatário ou 

representante legal, desde que entregue ao Administrador Judicial, até 24 

(vinte e quatro) horas antes da data prevista no aviso de convocação, 

documento hábil que comprove seus poderes ou a indicação das folhas 

dos autos em que se encontre o documento (artigo 37, § 4º, da Lei N.º 

11.101/2005). 1.5 – Considerando a exiguidade do tempo, determino que o 

Administrador Judicial, providencie a retirada do edital e proceda a 

publicação no Diário Oficial e em jornal de grande circulação, bem como 

proceda à afixação da convocação da assembleia, de forma ostensiva, na 

sede e filiais das devedoras (artigo 36, § 1º, da Lei N.º 11.101/2005). (...) 

Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1204132 Nr: 6027-97.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, 

TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR DA AMAZONIA S/A IND. E 

COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI 

- OAB:211.495 OAB/SP, MONIQUE HELEN ANTONACCI - OAB:316885, 

VALMIR ANTONIO DE MORAES - OAB:4933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065/MT, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT, CRISLAINE 

VEIGA - OAB:OAB/MT 15.425, EDSON CRIVELATTI - OAB:8887, EDSON 

TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - OAB:8896/MT, EDUARDO HENRIQUE 

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

OAB:5222/MT, Jocler Jeferson Procópio - OAB:19386-OAB/PR, 

LEANDRO A. FELMANN - OAB:35.415, MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152/B-MT, PAULO 

FERNANDES SCHNEIDER - OAB:8.117, PEDRO PAULO PEIXOTO S. 

JUNIOR - OAB:MT/12007, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT

 CÓDIGO 1204132

Visto.

Trata-se de INCIDENTE insaturado em decorrência da petição da terceira 

interessada STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. 

encartada nos autos principais Falência Cód. 80525, arguindo a suposta 

aquisição da CGH Salto Claudelino por ela, a legitimidade dos créditos da 

empresa Vitorian e as tentativas de apropriação indevida da CGH de Salto 

Claudelino (fls. 4/79).

A empresa VITORIAN COMPRA E VENDA DE BENS S/A manifestou às fls. 

89/107 e a requerente STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA 

LTDA. requereu a extinção do incidente (fl. 107).

Instada a se manifestar, a SÍNDICA TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

EIRELLI e o MINISTÉRIO PÚBLICO opinara pela homologação do pedido de 

desistência, com a consequente extinção do processo (fls. 110/112). 

Após, vieram-me conclusos.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Verifico que o pedido de desistência formulado pela empresa requerente 

STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. veio assinado por 

seu patrono e pelo seu procurador (fls. 108), tendo a SÍNDICA e o 

MINISTÉRIO PÚBLICO concordado expressamente com o pedido (fls. 

110/112).

Nesse contexto, a extinção do processo, sem resolução do mérito é 

medida que se impõe, valendo o registro de que, por não ser a empresa 

VITORIAN COMPRA E VENDA DE BENS S/A parte no presente Incidente, a 

sua oitiva mostra-se desnecessária.

 Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam os jurídicos e legais 

efeitos, o pedido de DESISTÊNCIA formulado à fl. 107, declarando extinto o 

feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII do Código 

de Processo Civil.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

 Ciência ao Ministério Público.

P. I. C.

Cuiabá/MT, 16 de julho de 2018.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1153051 Nr: 33097-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY CRISTINA DOS SANTOS REIS, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO 

MODELO LTDA

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

SILVA - OAB:6565/MT, NADIELLY GARBIN FEITOSA - OAB:13.940/MT

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

 Impulsiono o feito, para intimar o Administrador Judicial para que se 

manifeste nos autos no prazo de quinze (15) dias.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029718/7/2018 Página 11 de 507



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1312131 Nr: 11427-58.2018.811.0041

 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: ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, CONSTRUTORA 

E EMPREENDIMENTO GUAICURUS LTDA EPP, HOTÉIS GLOBAL S/A, 

GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA., ADVANCED 

INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e nos termos do art. 52 da Lei nº 11.101/05, defiro o 

processamento da Recuperação Judicial das empresas acima nominadas, 

as quais formam o chamado “Grupo Engeglobal”,(...).Haja vista o 

deferimento do processamento da recuperação judicial: a.Nomeio como 

Administradora Judicial LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS 

ASSOCIADOS,(...).Fixo a remuneração da empresa administradora judicial 

em 3% (três por cento) do valor devido aos credores submetidos à 

recuperação judicial,(...).b.Determino a dispensa da apresentação de 

certidões negativas para que as devedoras exerçam suas atividades, 

exceto para contratação com o Poder Público (...).c.Em observância ao 

art. 69 da LRF, as recuperandas deverão acrescentar em seus atos, 

contratos e documentos firmados a expressão “EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL”,(...).d.Ordeno a suspensão de todas as ações e execuções 

contras as requerentes, pelo prazo de 180 dias corridos(...); e.As 

requerentes deverão apresentar as suas contas demonstrativas 

mensais(...)..f.No prazo de 10 dias corridos, as recuperandas deverão 

apresentar a sua lista completa de credores(...).g.As recuperandas 

deverão apresentar o plano de recuperação judicial no prazo 

i m p r o r r o g á v e l  d e  6 0  d i a s  c o r r i d o s , ( . . . ) . h . O f i c i e - s e  à 

JUCEMAT(...)..i.Oficie-se ao Cartório de Protesto de Cuiabá/MT,(...), bem 

como aos Órgãos Restritivos de Crédito (...).j.Dê-se ciência o Ministério 

Público; e comunique-se por carta as Fazendas Públicas(...).k.Intimem-se 

as recuperandas para, em 05 dias corridos, apresentarem à Secretaria, 

por meio do e-mail cba.1civeledital@tjmt.jus.br, a minuta do edital referente 

ao art. 52, §1º, da LRF,(...).l.Com a apresentação do plano de recuperação 

expeça-se novo Edital(...).m.A Secretaria deverá incluir no sistema 

informatizado(...).3.(...), determino que as recuperandas façam a adesão 

ao parcelamento dos seus débitos tributários pendentes(...).Afasto a 

aplicação dos referidos dispositivos legais para as recuperandas, 

( . . . ) . O f i c i e m - s e  à s  F a z e n d a s 

Públicas(...).Cumpra-se,(...).Intimem-se.Cuiabá, 16 de julho de 2018.Claudio 

Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1199394 Nr: 4470-75.2017.811.0041

 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: TATIANE SILVA DE OLIVEIRA, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, EVANDRO TRINDADE DO AMARAL - 

OAB:12.043-B/MT

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

 Impulsiono o feito, para intimar o Administrador Judicial para que se 

manifeste nos autos no prazo de quinze (15) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206446 Nr: 6990-08.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCIMAR DOS SANTOS, FABÍOLA BRITO DE FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA FERREIRA - 

OAB:7.402/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Impulsiono o feito, para intimar o Administrador Judicial para que se 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1133385 Nr: 24344-80.2016.811.0041

 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: REGINALVA BORGES MASCARENHAS, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, MONICA GRACIELA MANTOVANI NALDI - OAB:8789, 

RONALDO COSTA DE SOUZA - OAB:7630/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326004, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - OAB:12129-A

 Impulsiono o feito, para intimar a parte requerida para que se manifeste 

nos autos no prazo de cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206601 Nr: 7123-50.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS FERREIRA PINTO, 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

 Impulsiono o feito, para intimar a parte requerida para que se manifeste 

nos autos no prazo de cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1245831 Nr: 19853-93.2017.811.0041

 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: BANCO SAFRA S.A, BANCO J. SAFRA S.A, ANTONIO 

LUIZ FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CAETANO SIMAO - 

OAB:9027-B/MT, ARNO JUNG - OAB:19.585-PR, MAURO CRISTIANO 

MORAIS - OAB:26.378/PR, PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5.940/MT

 CERTIFICO que decorreu o prazo para a parte autora manifestar-se sobre 

o expediente publicado em 13/06/2018 sem que houvesse qualquer 

manifestação no prazo legal.

 Sendo assim renovo vista ao administrador judicial conforme despacho de 

fls. 306.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1305915 Nr: 9885-05.2018.811.0041

 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: JOSÉ AMILTON DA SILVA LEITE, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

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

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

OAB:684-COREC, ROGERIO GALLEGO - OAB:OAB/MT 9809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES 

- OAB:19.032/MT

 Impulsiono o feito, para intimar a parte requerida para que se manifeste 

nos autos no prazo de cinco (05) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 934537 Nr: 51739-18.2014.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, SEBASTIÃO 

MONTEIRO DA COSTA JUNIOR, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA, 

ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE 

ESCRITÓRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11.640, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680 MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222/MT

 Impulsiono o feito, para intimar o Administrador Judicial para que se 

manifeste nos autos no prazo de quinze (15) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 840764 Nr: 45114-02.2013.811.0041

 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: JOÃO ANTONIO DE ANDRADE, MILTON VIZINI CORRÊA 

JÚNIOR, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO CARVALHO DOS 

SANTOS - OAB:12562/MT, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - 

OAB:9.779/MT

 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)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1204169 Nr: 6047-88.2017.811.0041

 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: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, NADIELLY GARBIN FEITOSA - OAB:13.940/MT

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

 Impulsiono o feito, para intimar o Administrador Judicial para que se 

manifeste nos autos no prazo de quinze (15) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 370713 Nr: 7596-17.2009.811.0041

 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: AGROPECUÁRIA MALP ADMINISTRAÇÃO E 

PARTICIPAÇÕES LTDA, CURTUME ARAPUTANGA S/A, FRIGORÍFICO 

ARAPUTANGA S/A, CURTUME JANGADAS S/A, FRIGORIFICO REDENTOR 

S/A, REDENÇÃO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

DE COUROS LTDA, CURITIBA AGROPECÚARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA, AGROPECUÁRIA SERRA AZUL LTDA, J. P. M. B. INDUSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SEBASTIÃO MONTEIRO 

DA COSTA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO DA SILVA 

EMERENCIANO - OAB:91916/SP, ANDERSON GOMES DOS SANTOS - 

OAB:10366/MT, GERALDO UMBELINO NETO - OAB:10209, KELLY YUMI 

KATSURAGAWA - OAB:181149/SP, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA 

JUNIOR - OAB:7.187/MT, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7187/MT, SÉRGIO DE PAULA EMERENCIANO - OAB:195.469

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Face a todo o exposto, determino:1) Que o Sr. GESTOR JUDICIÁRIO, 

certifique se todas as providências determinadas na decisão de fls. 

14.550/14.551, foram integralmente cumpridas, procedendo ao imediato 

cumprimento, em caso negativo.2) Deverá o Sr. GESTOR JUDICIÁRIO, 

ainda, proceder às baixas necessárias e o arquivamento dos autos.3) 

Sem prejuízo da determinação supra, determino que a ASSESSORIA DO 

JUÍZO promova o cadastramento da advogada do BANCO DA AMAZÔNIA 

S/A, junto ao sistema integrado Apolo (Dra. ELISÂNGELA HASSE, OAB/MT 

n.º 8.689).4) Ciência ao Ministério Público.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1067489 Nr: 54308-55.2015.811.0041

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

TRANSPORTES LTDA, RONIMARCIO NAVES, M. R. TRANSPORTADORA 

LTDA - ME, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA, M. DIESEL 

CAMINHOES E ONIBUS LTDA, BANCO BRADESCO S.A., BANCO VOLVO 

S.A, FERREIRA DE SOUSA & BARCELOS LTDA, BRIDGESTONE DO 

BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 

BANCO RODOBENS S.A., BANCO SANTANDER, LIBRELATO S/A - 

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680 MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222/MT, 

GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - OAB:18521/O, MARCELLE 

THOMAZINI OLIVEIRA - OAB:10280/MT, RICARDO FERREIRA DE 

ANDRADE - OAB:OAB/MT 9764-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA BARCELOS FILHA 

- OAB:16.475A/MT, BRUNO YOHAN SOUZA GOMES - OAB:253.205/SP, 

EVERALDO JOÃO FERREIRA - OAB:1967/SC, JEFERSON ALEX 

SALVIATO - OAB:236.655/SP, JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/MT, 

LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO - OAB:25276, MARCO HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MS 9.708-A, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3056, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117/MT, 

RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT, WILLIAM CARMONA 

MAYA - OAB:257.198/SP

 Visto.

Intimem-se as recuperandas para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

em conjunto com o Administrador Judicial, indiquem data, local e hora para 

realização da Assembleia Geral de Credores.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1067489 Nr: 54308-55.2015.811.0041

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

TRANSPORTES LTDA, RONIMARCIO NAVES, M. R. TRANSPORTADORA 

LTDA - ME, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA, M. DIESEL 

CAMINHOES E ONIBUS LTDA, BANCO BRADESCO S.A., BANCO VOLVO 

S.A, FERREIRA DE SOUSA & BARCELOS LTDA, BRIDGESTONE DO 

BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 

BANCO RODOBENS S.A., BANCO SANTANDER, LIBRELATO S/A - 

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680 MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222/MT, 

GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - OAB:18521/O, MARCELLE 

THOMAZINI OLIVEIRA - OAB:10280/MT, RICARDO FERREIRA DE 

ANDRADE - OAB:OAB/MT 9764-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA BARCELOS FILHA 

- OAB:16.475A/MT, BRUNO YOHAN SOUZA GOMES - OAB:253.205/SP, 

EVERALDO JOÃO FERREIRA - OAB:1967/SC, JEFERSON ALEX 

SALVIATO - OAB:236.655/SP, JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/MT, 

LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO - OAB:25276, MARCO HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MS 9.708-A, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3056, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117/MT, 

RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT, WILLIAM CARMONA 

MAYA - OAB:257.198/SP

 Diante do exposto, [...] Pois bem, qualquer mudança de endereço de uma 

das sedes ou encerramento de uma das filiais da empresa em 

recuperação judicial deve ser comunicada ao Juízo recuperacional, bem 

como registrada eventuais alterações perante a Junta Comercial do Estado 

da sede do domicílio da devedora.Assim, as recuperandas deverão 

esclarecer os fatos trazidos aos autos pelo Administrador Judicial às fls. 

1568/1569, juntando ainda, os documentos comprobatórios dos registros 

no órgão competente acerca das alegadas alterações ocorridas.Por todo 

o exposto, passo a fazer as seguintes deliberações:1- Intime-se o Banco 

do Brasil S/A para que, no prazo de 05 dias úteis, restitua para as 

recuperandas a quantia de R$ 116.379,52, mediante depósito judicial. 2- 

Intime-se, ainda, o Banco Bradesco S/A para que, no mesmo prazo, 

também mediante depósito recursal, restitua para as recuperandas o valor 

de R$ 48.041,15.3 – Intimem-se as recuperandas para que, no prazo de 

05 dias úteis, manifestem sobre os fatos noticiados pela Administradora 

Judicial às fls. 1568/1569, juntando aos autos documentos comprobatórios 

das alegadas alterações perante a JUCEMAT.3.1 - Deverão as 

recuperandas, ainda, esclarecerem as razões que motivaram a noticiada 

mudança de sua sede, bem como qual foi a destinação dada ao estoque 

da loja e aos bens móveis que guarneciam as unidades. 4 – Com a 

manifestação das recuperandas, diga a Administradora Judicial, no prazo 

de 05 dias úteis.5 – Após, com os esclarecimentos a serem prestados 

pelas recuperandas, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para 

parecer.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1259872 Nr: 24352-23.2017.811.0041

 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: MARIA JOSÉ COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A, BANCO FINASA BMG 

S/A, RODOBENS CAMINHÕES CUIABA S.A, BANCO MERCEDES BENZ DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA KIRZNER - OAB:93704-MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: alvino fernandes do carmo 

neto - OAB:17639/O, ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, DILMAR DE ARRUDA CAMPOS - OAB:OAB/MT 

8.195-A, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:OAB/MT 11.546-A, 

THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208972/SP

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1013784-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIL ANTONIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELITON SILVA NUNES (RÉU)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1013784-91.2018.8.11.0041. AUTOR: NOEMIL ANTONIO DA SILVA RÉU: 

WELITON SILVA NUNES Vistos. Considerando que a inicial não veio 

instruída com qualquer documento que demonstre a posse da parte 

autora, designo audiência de justificação para o dia 24 de julho de 2018, 

às 13h30min, devendo a parte autora arrolar previamente as suas 

testemunhas no prazo de 15 dias e apresentá-las para o ato. Ressalte-se 

que as testemunhas deverão esclarecer sobre eventual exercício de 

posse da parte autora e a data do suposto esbulho. CITE-SE a parte ré 

com as cautelas de praxe e INTIME-SE para a audiência de justificação, 

consignando que deverá comparecer acompanhado de advogado e, se 

não tiver condições de contratar, deverá procurar a Defensoria Pública 

antes da data acima designada para não frustrar o ato. CUIABÁ, 9 de 

junho de 2018. Adriana Sant'Anna Coningham Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008653-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AES TIETE S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE GONCALVES OAB - SP0131351A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOVELINO MARTINS DE FREITAS (REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

6.1, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos 

termos da Lei Estadual 11.419/06, foi expedido(s) Mandado(s) e a Parte 

Autora tem o prazo de CINCO DIAS para depositar a diligência do Oficial de 

Justiça, DIVIDIDAS POR ZONA DE CUMPRIMENTO, ou providenciar os 

meios necessários a sua condução ao(s) local(is) da(s) intimação(ões). 

NO PRESENTE CASO ZONA 01. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1025908-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA KRISTINE DOS PASSOS DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Maria Fernanda de Toledo Ribeiro Maymone OAB - MT7547/O 

(ADVOGADO)

PAULA REGINA DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT0010108A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Desconhecidos (RÉU)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIFICO E DOU FÉ de que, tendo em vista a diligencia negativa, INTIMO 

A PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR NO PRAZO DE CINCO DIAS, de 

maneira que, solucionada a pendencia, novas diligencias poderão ser 

promovidas diretamente pelo Gestor Judiciário independentemente de novo 

impulso Judicial, desde que não demande alteração de pauta de audiencia 

(Arts. 1.035, 1214, 1217 e 1232, CNGC). Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1035043-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MATOS ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT21515/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLIETE MIRANDA DIAS (RÉU)
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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.: 836589 Nr: 41537-16.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCEDES ZANETONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORES MARTER REINEHR

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

FUNDIÁRIO - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA MARANHA CUPINI 

ASSUMPÇAO - OAB:9080

 1. Retifico a decisão de fl. 138, tão somente para constar a designação 

de audiência de instrução para o dia 01/08/2018 às 14h30min.

2. No mais, cumpra-se conforme determinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 869394 Nr: 9105-07.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCONI COMERCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURECI CORREA MARQUES, DANIEL 

ARANTES MARQUES, FABIANO ARANTES MARQUES, DANIELA 

ARANTES MARQUES, ADALCI FERREIRA DIAS, FLÁVIA ROBERTA 

ARANTES MARQUES QUEROBIM, MARIA FERNANDA CORREIA 

MARQUES, MARIA EDUARDA CORREA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE VARNEI RODRIGUES 

- OAB:18.100/MT, CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA - 

OAB:7.111/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, HAMILTON 

FERREIRA DA SILVA JUNIOR - OAB:11322, JACKSON F. C. COUTINHO - 

OAB:9172-B/MT, JOÃO MARCOS FAIAD - OAB:8.500/MT, JOSE 

EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12.009/MT, TANIA REGINA 

IGNOTTI FAIAD - OAB:5.931/MT, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - 

OAB:8.948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLAINY MARIA ARAUJO 

LOPES GARCIA - OAB:, CARLAINY MARIA ARAUJO LOPES GARCIA - 

OAB:20.532/MT, ROSÂNIA SOUSA OLIVEIRA - OAB:, ROSÂNIA SOUSA 

OLIVEIRA - OAB:18513, WANDER MARTINS BERNARDES - OAB:15604

 Finalidade: Intimação

CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

6.1, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos 

termos da Lei Estadual 11.419/06, foi expedido(s) Mandado de 

Constatação e a Parte Autora tem o prazo de CINCO DIAS para depositar a 

diligência do Oficial de Justiça, DIVIDIDAS POR ZONA DE CUMPRIMENTO, 

ou providenciar os meios necessários a sua condução ao(s) local(is) 

da(s) intimação(ões). Nada mais

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1141537 Nr: 28093-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS NOGUEIRA DE CAMPOS MORAIS

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

NUCLEO FUNDIARIO - OAB:

 Vistos em correição.

1. Desta forma resta prejudicada a audiência e concedo ao réu o prazo de 

10 (dez) dias para regularizar a sua representação nos autos, sob pena 

da ação prosseguir independentemente de constituir advogado.

2. Redesigno a audiência para o dia 30/08/2018 às 14h30min.

 3. Os presentes saem intimados, inclusive suas testemunhas. Ressalto 

que as partes deverão comparecer para prestar depoimento pessoal sob 

pena de serem considerados verdadeiros os fato contra si alegados.

 4. Intime-se as testemunhas Maciel Ferreira Masur, Joares Antonio Batista 

do Amaral e Cleiton Pinheiro da Silva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 906505 Nr: 34582-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKE LUCAS DE MOURA COSTA, 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM GRAMADO III, RÉUS 

INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS 

INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS., 

ALESSANDRA MARIA EZIDORO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055/MG, LEONARDO FIALHO PINTO - 

OAB:108.654 MG

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

FUNDIÁRIO - OAB:, VILSON PEDRO NERY - OAB:8.015/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ, 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, de que A PARTE AUTORA ESTÁ 

INTIMADA PARA , NO PRAZO DE 15 DIAS, se quiser, apresentar 

Impugnação à Contestação de fls. 548/550. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1163557 Nr: 37383-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAILDES BENEDITA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLIDESO CELESTINO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERONI PEDRO DA SILVA - 

OAB:9677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEONES CELESTINO 

BATISTA - OAB:12141, JEAN DE OLIVEIRA CELESTINO BATISTA - 

OAB:21545/O, SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - 

OAB:18.103-O/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO

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 as partes AUTORA e 

REQUERIDA para APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS CONSECUTIVAS NO 

PRAZO DE 15 DIAS. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 930986 Nr: 49813-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDESON DE SOUZA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVAL PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO

CERTIFICO E DOU FÉ, 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, de que O AUTOR ESTÁ INTIMADO PARA , NO 
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PRAZO DE 15 DIAS, se quiser, apresentar Impugnação à Contestação de 

fls. 63/64. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1150094 Nr: 31759-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERILO PINTO DE FRANÇA, MARINEIA GLORIA RIBEIRO, 

MARILENA APARECIDA RIBEIRO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENA APARECIDA RIBEIRO E SILVA, 

PAULO DE TAL, CERILO PINTO DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL JUAREZ R. ZAM - 

OAB:4656, MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - OAB:4.656, RODRIGO 

BATISTA DA SILVA - OAB:7697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEVERTON SILVA DE JESUS 

- OAB:9946/MT, RODRIGO BATISTA DA SILVA - OAB:7697/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

6.1, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos 

termos da Lei Estadual 11.419/06, foi expedido Mandado de Citação e a 

Parte Autora tem o prazo de CINCO DIAS para depositar a diligência do 

Oficial de Justiça, DIVIDIDAS POR ZONA DE CUMPRIMENTO, ou 

providenciar os meios necessários a sua condução ao(s) local(is) da(s) 

intimação(ões). Nada mais

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 774734 Nr: 27957-50.2012.811.0041

 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: ESPÓLIO DE JERÔNIMO DE CARVALHO DAVID, 

TEREZINHA DE REZENDE DAVID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMÃO ALVINO DA SILVA, VALDIR CRISTÓMO 

DOS SANTOS, VICENTE DE PAULA, DILSON DE TAL, MÁRCIO DE TAL, 

ENZIO DE TAL, VALDECIR TAFAREL, ALAN KARDEC DE TAL, CIDENIR DE 

TAL, ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA 

COMUNIDADE SÃO SIMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZABEL CRISTINA MASSON DA 

CRUZ - OAB:11.730/MT, MANOEL A. DE REZENDE DAVID - 

OAB:6078/MT, ROSANGELA DA SILVA CAPELÃO - OAB:8.944/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA STEFANIE 

TEREBINTO DE ARAUJO - OAB:MT/20460, WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 Vistos em correição.

INTIMO as partes, via DJE, para, querendo, manifestarem sobre o retorno 

dos autos do Tribunal de Justiça, em 15 dias.

Decorrido o prazo, nada sendo oposto, arquive-se os autos, conforme 

determinado às fls. 236/238.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 770208 Nr: 23212-27.2012.811.0041

 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: BENEDITO ATANAGILDO BARRETO, JOSÉ CLODOALDO 

BARRETO, VANY PINHEIRO BARRETO, ERNESTO OSCARINO BARRETO, 

INES VALDETE BARRETO MARQUES, ANA TERESA BARRETO

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

S/A - GRUPO ENERGISA, SME - SOCIEDADE DE MONTAGENS E 

ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA TENUTA PORTELA - 

OAB:10.228, LUCIANA TENUTA PORTELA - OAB:10228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA NOLETO ROCHA DO 

NASCIMENTO - OAB:14.851MT, AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B, ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO CURVO - 

OAB:14511/MT, CARLOS ALBERTO PIEPER ESPINOLA - OAB:15999-B / 

MT, DEYSE DE MORAIS CORREA - OAB:16820/MT, DIANI DE MORAES - 

OAB:12283, DIOGENES DAMIANI GUIRADO PRATES - OAB:12.434, 

DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS - OAB:14.245MT, EVELYN 

RUBIA ROSA DA SILVA - OAB:15459/MT, FABRICIO FRANCISCO 

FLOTTA - OAB:182.419/SP, FERNANDA DE LIMA WOLFF - 

OAB:21329/O, FRANCISCO DE MORAES PEREIRA LEITE - OAB:13821, 

HERMEDES PEREIRA PEREZ - OAB:12065, IGOR FERNANDO FEDERICE 

SARAIVA - OAB:13268, JUCINEI DA SILVA NUNES - OAB:11.799/MT, 

KARINA CAPELLESSO - OAB:12.772/MT, LEONARDO LEINER LEAL 

ROSA - OAB:7.715, LUCIANA CASTREQUINI TERNERO - OAB:8379/MT, 

LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR - OAB:13879, MAÍRA MOURA SOARES - 

OAB:13934, Manuella Cardozo Torres - OAB:15974-O, MARCUS 

VINICIUS DA SILVA SOUZA - OAB:14825, MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3125 - A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO 

- OAB:4.062/MT, PAULA CRISTINA CARVALHO LEITE - 

OAB:11.115-B/MT, RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORRÊA - 

OAB:14.271, ROSANGELA PASSADORE - OAB:6084/MT, ROSIDETH 

ROSA RIBEIRO - OAB:15246-O/MT, SERGIO HENRIQUE K. KOBAYASHI - 

OAB:6180/MT, VICTOR HUGO SENHORINI DE AQUINO - OAB:12456

 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 AS PARTES para.no prazo 

conjunto de 15 dias, se manifestarem sobre os esclarecimentos do Perito 

às fls. 261/264 dos autos código 785496. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 785496 Nr: 39351-54.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BENEDITO CLODOALDO 

BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPÍNOLA DE 

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

OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA TENUTA PORTELA - 

OAB:10.228

 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 AS PARTES para.no prazo 

conjunto de 15 dias, se manifestarem sobre os esclarecimentos do Perito 

às fls. 261/264 dos autos código 785496. Nada mais.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011813-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AXEL BRENO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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

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

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

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos tempestivamente postulando o 

que entenderem de direito. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009065-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS PEREIRA DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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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: 1009065-66.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MATHEUS PEREIRA DE ARAUJO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Diante da informação (id. 13427999), redesigno 

a audiência de conciliação para o dia 28.09.2018, às 10:30 horas, que 

será realizada na sala 03 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação 

da Capital, localizada neste Fórum. A requerida apresentou contestação 

(id. 13539772). Intimem-se as partes, com as mesmas considerações do 

despacho (id. 12605777). Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009065-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS PEREIRA DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009065-66.2018.8.11.0041 Parte Autora: 

MATHEUS PEREIRA DE ARAUJO Parte Ré: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

24.05.2018, às 09:15 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 10 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim como a 

prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009065-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS PEREIRA DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009065-66.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MATHEUS PEREIRA DE ARAUJO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Diante da informação (id. 13427999), redesigno 

a audiência de conciliação para o dia 28.09.2018, às 10:30 horas, que 

será realizada na sala 03 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação 

da Capital, localizada neste Fórum. A requerida apresentou contestação 

(id. 13539772). Intimem-se as partes, com as mesmas considerações do 

despacho (id. 12605777). Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013533-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELEN DE PAULA GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

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

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

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

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021235-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CRISTALDO SILVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEPOMUCENO CARGAS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021235-70.2018.8.11.0041. AUTOR: 

EDSON CRISTALDO SILVEIRA RÉU: NEPOMUCENO CARGAS LTDA Vistos. 

Designo o dia 01.10.2018, às 12h00min para audiência de conciliação, a 

ser realizada na sala 07 Central da Conciliação do Fórum da Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

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. 

Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021195-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL CORREA 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):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021195-88.2018.8.11.0041. AUTOR: 

DANIEL CORREA DO NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de ação no qual a parte autora busca 

indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor da 

requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. 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, 
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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 deste 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 a 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; b) a 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, de 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, 

hodiernamente, tem-se deparado com outro fato: e) recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida. Aliás, por oportuno, cumpre anotar que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, que teve origem em auditoria na 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, o Tribunal de Contas da União 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 atual (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 
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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, conforme ata notarial de constatação de fato apresentado nos 

autos, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Designo o dia 27.09.2018, às 09:30 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 10 da Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. 

PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE 

POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão 

geral da controvérsia acerca da existência de prévia postulação perante a 

administração para defesa de direito ligado à concessão ou revisão de 

benefício previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional 

de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, 

julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 

EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ 

FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 

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 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021227-93.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARCIO ALEXANDRE DO AMARAL PENA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de ação no qual a 

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor da requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. 

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 deste 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 a 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; b) a 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, de 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, 

hodiernamente, tem-se deparado com outro fato: e) recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida. Aliás, por oportuno, cumpre anotar que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, que teve origem em auditoria na 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, o Tribunal de Contas da União 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 atual (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, conforme ata notarial de constatação de fato apresentado nos 

autos, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Designo o dia 27.09.2018, às 09:15 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 10 da Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. 

PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE 

POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão 

geral da controvérsia acerca da existência de prévia postulação perante a 

administração para defesa de direito ligado à concessão ou revisão de 

benefício previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional 

de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, 

julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 

EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ 

FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 

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.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017857-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA MARIA DA SILVA (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)
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

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

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

Petição de Id. 14014760 a Id. 14014772, postulando o que entenderem de 

direito. Nada Mais

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005688-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME DE MOURA 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)

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

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

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

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

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

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021101-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO DIAS ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

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

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

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

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015699-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE SALVADOR DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI OAB - MT12163/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015699-78.2018.8.11.0041. AUTOR: 

EDUARDO HENRIQUE SALVADOR DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de Ação no 

qual a parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório 

DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Inicialmente, destaco que sou conhecedor da posição doutrinária e 

jurisprudencial que pugna quanto à desnecessidade de prévio 

requerimento administrativo quanto ao seguro DPVAT, para que o pleito na 

esfera judicial possa ser postulado. No entanto, revejo o aludido 

posicionamento e com a vênia necessária, passando a acompanhar a 

corrente que defende o esgotamento da via administrativa, com a 

consequente caracterização de resistência à pretensão exposta em juízo 

para que seja viável a autuação do Poder Judiciário. Assim, intime-se a 

parte, para em 15 (quinze) dias, apresentar cópia do prévio requerimento 

administrativo do direito postulado em juízo, sob pena de indeferimento da 

inicial, conforme recente entendimento do eg. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (AI 172064/2015, 6ª Câm. Cível, julgado em 

04/12/2015 – AI 169999/2015, 2ª Câm. Cível, julgado em 01/12/2015 – 

Apelação n. 145056/2016, 1ª Câm. Cível, julgado em 22/11/2016). Com o 

transcurso do prazo estabelecido, certifique o necessário e em seguida 

remeta-se os autos à conclusão. Intime-se. Às providências. Cumpra-se. 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020317-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLINICA DE ANESTESIA E DOR LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO YEGROS PEREIRA OAB - MT0008574A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA SILVANO VILARINHO DA SILVA OAB - 010.675.561-76 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020317-66.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CLINICA DE ANESTESIA E DOR LTDA - ME RÉU: O S INSTITUTO 

ODONTOLOGICO LTDA - ME REPRESENTANTE: CAROLINA SILVANO 

VILARINHO DA SILVA Vistos. Emende a parte autora a sua inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentando aos autos a sua qualificação 

completa, incluindo, o correto número do CNPJ, sob pena de indeferimento 

da inicial, bem como documento que comprove a sua incapacidade 

financeira para a concessão da assistência judiciária gratuita 

“comprovante de renda e/ou última declaração de Imposto de Renda e/ou 

balancete contábil da empresa dos últimos 3 meses”, (art. 5º, inciso LXXIV 

da CF), sob pena de indeferimento do benefício da assistência judiciária 

gratuita. Consigno que a autora poderá, proceder com o recolhimento das 

custas judiciais. Após o decurso do prazo, certifique-se e concluso. 

Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020133-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020133-13.2018.8.11.0041. AUTOR: 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Não verifico nos 

autos o respectivo comprovante de recolhimento das custas processuais. 

Assim sendo, intime-se a autora para que providencie a juntada do 

recolhimento das custas processuais pertinentes, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito. Às 

providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015712-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMADEU GOMES ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente 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, juntar aos autos a planilha atualizada do 

valor do crédito cujo cumprimento se pretende. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1022822-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILCE HAHN MALLMANN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

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

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

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

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016739-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILZA GOMES BRANQUINHO (AUTOR)

R. G. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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, bem como do Provimento 56/2007 - 

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

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

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

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014527-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ROBERTO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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

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

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

Petição de Id. 14130940 a Id. 14130951, postulando o que entenderem de 

direito. Nada Mais

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010407-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LOPES VEZZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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

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

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

Petição de Id. 14131033 a Id. 14131046, postulando o que entenderem de 

direito. Nada Mais

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011879-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RESPLANDE PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

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

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

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

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002422-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA JOSABETE HOSCHER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

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

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

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

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013735-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO RAMOS TOLEDO (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)

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 AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos TEMPESTIVAMENTE, bem 

como, NO MESMO PRAZO, impulsiono os autos intimando as PARTES para 

manifestarem acerca da perícia realizada na central de conciliação. Nada 

Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034005-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZIMAR SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA NAHIME ASTOLPHO OAB - MT12131/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA LOJAS S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

THOMAS JEFFERSON PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0018052A-O 

(ADVOGADO)

 

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 indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 
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estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003080-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO ZAITTER OAB - PR08740 (ADVOGADO)

ALBADILO SILVA CARVALHO OAB - PR44016 (ADVOGADO)

ADRIANO ZAITTER OAB - PR0047325A (ADVOGADO)

 

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 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.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1029787-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA DA COSTA E SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654 (ADVOGADO)

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - SP325150 

(ADVOGADO)

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

 

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 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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020810-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PERFORMANCE TRADING IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO 

LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERALDO DIAS MARANGONI OAB - SP347476 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ DE PINHO LEITE - ME (EXECUTADO)

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher(em) os valores referentes à(s) 

diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) Mandado(s) a 

ser(em) expedido(s). A parte interessada poderá consultar através do site 

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

os valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis 

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

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

com o seu respectivo comprovante de pagamento. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003639-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OELES DOS SANTOS CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (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)

 

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 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003685-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SERRATO FRANCISCO DE MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SILVA BARBOSA OAB - MT23271/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos 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 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.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1037249-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERTON BARBOSA DE ALENCAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT0021087A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY VULCZAK (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT0012333A-O (ADVOGADO)

 

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 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.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007002-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL JORGE DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT0021087A 

(ADVOGADO)

RENAN NADAF GUSMÃO OAB - MT0016284A (ADVOGADO)

JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA OAB - MT22210/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

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 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003602-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDERI LUIZ DE FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO OAB - MT19458/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos 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 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009979-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CORREA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO HERMANN RAMOS OAB - MT8855/O (ADVOGADO)

MARCELLO JOSE BEZERRA RAMOS OAB - MT25092/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CX CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES OAB - MT0006668A 

(ADVOGADO)

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014107-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELDER NUNES SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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 AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos TEMPESTIVAMENTE, bem 

como, NO MESMO PRAZO, impulsiono os autos intimando as PARTES para 

manifestarem acerca da perícia realizada na central de conciliação. Nada 

Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010537-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNNATHAN DE OLIVEIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos TEMPESTIVAMENTE, bem 

como, NO MESMO PRAZO, impulsiono os autos intimando as PARTES para 

manifestarem acerca da perícia realizada na central de conciliação. Nada 

Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002767-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIRO MARINHO DOS SANTOS NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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) 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 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002100-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANDRA RODRIGUES 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)

 

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, manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos 

autos – Id. 13423357 –, bem como, 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004378-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS CORREIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004083-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FREITAS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

 

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 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006255-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO GALVAO DOS ANJOS (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 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 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000984-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCELO ALVES DE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) 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 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010379-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SANTANA DO BONDESPACHO FERREIRA (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 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 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008314-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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) 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 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021207-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIARA TRANSPORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CRIVELATTI OAB - MT8887/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IPESA DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021207-05.2018.8.11.0041. AUTOR: 

TIARA TRANSPORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME RÉU: 

IPESA DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA Vistos. 

Designo o dia 01.10.2018, às 12h30min para audiência de conciliação, a 

ser realizada na sala 07 Central da Conciliação do Fórum da Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 745049 Nr: 42159-66.2011.811.0041

 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: VHCD, GIANNE DE LIMA COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA HELENA, 

AROLDO PEIXOTO DA SILVA, ISA KEILA DO AMARAL V P DA SILVA, 

RENE DIAZ RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVIDES ATAÍDIO GONÇALVES - 

OAB:13.440-A, ALVIDES ATAIDIO GONÇALVES - OAB:13.440/A, 

EVANGELINA APARECIDA BARROS GONÇALVES - OAB:10.417/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, MELISSA FRANÇA PRAEIRO 

VASCONCELOS DE MORAIS - OAB:13.582/MT, WAGNER 

VASCONCELOS DE MORAES - OAB:15244

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes a se 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, NCPC). Nada mais.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1106417 Nr: 13135-17.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PONCE LEONES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKON ARANTES DE FREITAS RODRIGUES, 

ALEXANDRE HIPOLITO COELHO, UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS 

IMOBILIARIOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VITOR RUSSO FERREIRA 

ROCHA - OAB:18.219/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO OSMAR PIZZATO - 

OAB:11.094

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAYKON ARANTES DE FREITAS 

RODRIGUES, Cpf: 00023643102, Rg: 1.271.927-7, brasileiro(a), solteiro(a), 

vendedor, atualmente em local incerto e não sabido ALEXANDRE HIPOLITO 

COELHO, Cpf: 01229935193, Rg: 3272448356, brasileiro(a), solteiro(a), 

corretor de imoveis e atualmente em local incerto e não sabido UNIVERSAL 

COMERCIO E SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, CNPJ: 

13817558000106. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Para fins de conhecimento e acautelamento de terceiros 

expede-se o presente EDITAL de PROTESTO CONTRA A ALIENAÇÃO DE 

BENS em face dos réus do processo em epígrafe.

Despacho/Decisão: Diante do exposto, oficiem-se aos Cartórios de 

Registro de Imóveis do 2º Ofício da Capital (matrícula 63.658) e do 1º 

Ofício de Várzea Grande/MT (contratos de n. 8555514994552 e n. 

8298500000503, celebrado junto a Caixa Econômica Federal), para que 

averbem às margens das respectivas matrículas dos imóveis 

pertencentes aos réus a existência desta ação.Expeça-se o competente 

edital de PROTESTO CONTRA A ALIENAÇÃO DE BENS em face dos réus 

Maykon Arantes de Freitas Rodrigues, Alexandre Hipólito Coelho e 

Universal Comércio e Serviços Imobiliários Ltda. - ME.Oficie-se à Caixa 

Econômica Federal para que informe a matrícula dos imóveis objeto dos 

retrocitados contratos (contratos n. 8555514994552 e n. 8298500000503, 

celebrados, respectivamente, em 1º/12/2017 e 15/12/2017 e publicados na 

página 86 da seção 03 do DOU n. 05 de 8/1/2018).Sem prejuízo, indeferida 

a gratuidade de justiça aos réus reconvintes, comprovem estes o 

recolhimento das custas processuais, conforme determinado no despacho 

de fl. 273.Às providências. Expeça-se o necessário. 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, KELLY FERNANDA 

XAVIER BONFIM RAMOS, digitei.

Cuiabá, 16 de julho de 2018

Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 437053 Nr: 15180-04.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA SILVA E SOUZA

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

LTDA, URDERICO BELUFI, LUIZ GONZAGA SIQUEIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:7216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TANIA BENEDITA CORREIA 

SILVA - OAB:OAB-MT 12179

 (...) HOMOLOGO a avaliação de fl. 202/203.Inexistindo outras provas a 

serem produzidas, intime-se as partes para que apresentem, no prazo de 

15 (quinze) dias sucessivos e com vista assegurada (art. 364, § 2º do 

CPC) alegações finais.Transcorrido os prazos, certifique-se o necessário 

e remeta-se os autos à conclusão.Às providências. Cumpra-se com 

urgência, por se tratar de processo incluso na Meta 02/2018-CNJ.Cuiabá, 

16 de julho de 2.018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 356069 Nr: 26575-61.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOCASIM COMÉRCIO INDÚSTRIA E LOCAÇÃO DE 

MÁQUINAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGAPÉ SERVIÇOS E OBRAS LTDA, LOIRTON 

JESUS DE CAMPOS, SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER ALBERTO FRANCISCO 

MECIANO - OAB:8854, SANDRO ALFARO - OAB:17773/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO PASCHOAL 

ZANCHET - OAB:19505/0, GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - 

OAB:6668/MT

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

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

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

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

mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 851981 Nr: 54854-81.2013.811.0041

 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: OESTE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUARTE AMORIM E AMORIM LTDA - EPP, 

ALUIZIO CÉSAR DUARTE AMORIM, CHRISTIAN EDUARDO GOMES DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELCIO TICIANEL - 

OAB:6505/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ISRAEL DE OLIVEIRA - 

OAB:8150

 Processo n. 54854-81.2013.811.0041

Código 851981

 Vistos.

Atendendo ao pedido da parte autora, remeto os autos à secretaria sem 

manifestação.

Após, conclusos.

 Cuiabá, 16 de julho de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1136277 Nr: 25733-03.2016.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: VICENTE LUIZ COSTA BEBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO SODRÉ DE FREITAS, A.S 

CONSTRUÇÃO CIVIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CASAGRANDE E SILVA - 

OAB:8535, DAIANA COSTA BEBER - OAB:13.781, ROGER KLERISSON 

ROZÃO - OAB:14.571-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, verificando que o feito não tramita sob o pálio da Justiça Gratuita, 

impulsiono o feito, para intimar a parte AUTORA na pessoa de seu(s) 

advogado(s), via Diário Eletrônico, para retirar a(s) Carta(s) Precatória(s) 

Expedida(s) no prazo de 05 (cinco) dias, bem como providenciar sua(s) 

distribuição(ões) no(s) Juízo(s) deprecado(s), devendo, no prazo de 30 

(trinta) DIAS, comprovar nos autos referida(s) distribuição (ões). Caberá 

ainda à parte instruir a(s) missiva(s) com as cópias necessárias (inicial, 

procuração, contestação, etc). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 936229 Nr: 52707-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDWARD JOSÉ DA COSTA AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9.020/MT, SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA DE MORAES - 

OAB:10416

 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, via DJE, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se sobre a certidão de fl. 96, postulando o que de 

direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 725180 Nr: 20890-68.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇAO INFANTIL E 

ENSINO FUNDAMENTAL MARED- MARINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO MARCOS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Requerente 

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) expedido(s), no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo site do 

TJMT, juntando-a aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento, sendo vedado o recolhimento por transferência on line ou por 

depósito em envelope. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 763331 Nr: 15908-74.2012.811.0041

 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: REGIANE GOMES HONORATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON BARBOSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 (...) Destarte, tendo como norte a necessidade de solução única no que 

tange a existência ou não de culpa do requerido no episódio que vitimou a 

autora destes autos e do feito de cód. 777316 - 7ª Vara Cível -, 

determino:a)Suspendo o trâmite do presente feito;b)Aproveito o ato 

designado nos autos de cód. 777316, e determino a intimação da autora 

para que compareça na audiência de conciliação designada para o dia 

08.10.2018 às 10:00, que será 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.a.Saliento, que o procurador da autora (mesmo 

procurador do autor na ação de cód. 777316 em trâmite perante a 7ª Vara 

Cível) DEVERÁ SER INTIMADO acerca da aludida determinação, assim 

como a Defensoria Pública, na qualidade de curador especial do 

requerido.Ressalvo ao procurador do autora que sendo realizado acordo 

envolvendo a autora na aludida ocasião, deverá ser colacionado aos 

autos cópia do termo de audiência para futura homologação por este 

Juízo.Restando o referido ato prejudicado, deve a autora – através de seu 

procurador – comunicar nos autos, ao que o feito deverá ser remetido à 

conclusão para análise da possibilidade de julgamento do feito no estado 

em que se encontra, ou, ainda, a necessidade de saneamento e 

designação de produção de provas.Expeça-se o necessário, inclusive a 

intimação pessoal do autora para comparecimento.Após, aguarde-se o a 

conciliação designada.Em seguida, remeta-se os autos à conclusão.Às 

providências. Cumpra-se, com urgência por se tratar de processo incluso 

na Meta 2/2018Cuiabá, 16 de julho de 2.018.Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 803568 Nr: 10021-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE DE MAGALHÃES, PAULO JUVENTINO 

RODRIGUES, TEREZINHA BENEDITA DE MAGALHÃES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR ARAUJO ANDRADE 

JUNIOR - OAB:8172/MT

 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 requerida ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

juntar aos autos a guia com o devido comprovante de pagamento do valor 

da condenação, eis que o comprovante juntado à fl. 247 refere-se a 

processo diverso (vide Comarca, órgão), motivo pelo qual não fora feita a 

vinculação do valor aos presentes autos. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 758326 Nr: 10562-45.2012.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO KABALAN SALLON GHANHEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDEAL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANDRÉ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7322-A, Lara Brito de A. D. Neves - OAB:BA28667

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

56/2007, CGJMT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para que providencie o recolhimento do valor 

remanescente referente aos selos a serem utilizados na autenticação dos 

documentos que deverão ser encaminhados ao Cartório de Registro de 

Imóveis, no total de 05 (cinco) documentos, já que o valor recolhido às fls. 

233 refere-se a 10 (dez) documentos, quando na realidade são 15 

(quinze) os documentos a serem autenticados, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1215874 Nr: 10209-29.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JAIR MARQUES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILENA CORREA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÁZARO VILELA DE SOUZA - 

OAB:17.833/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130/MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903

 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 a petição de fls. 63/73, no prazo de 05 (cinco) dias, 

postulando o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 703287 Nr: 37909-24.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTROLLER FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.F. INDUSTRIA COMÉRCIO DE 

REFRIGERANTES LTDA - ME, INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

REFRIGERANTES PREDILETO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:8107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 936229 Nr: 52707-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDWARD JOSÉ DA COSTA AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9.020/MT, SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA DE MORAES - 

OAB:10416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 52707-48.2014.811.0041

Código 936229

Vistos.

 DEFIRO o pedido de fls. 94.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 22 de Maio de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1075170 Nr: 57576-20.2015.811.0041

 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: INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA, ACIL VIEIRA DE 

GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSA SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA PIRES COSTA - 

OAB:18614-O, JULIANO NICOLAU DE CASTRO - OAB:292.121/SP, 

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - OAB:OAB/RJ 

84.676

 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, 

manifestar-se sobre a petição de fls. 165/167, postulando o que entender 

de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 778374 Nr: 31776-92.2012.811.0041

 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: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINDO NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA ROSA NICANOR DE 

SOUZA - OAB:13889/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 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.: 332687 Nr: 3595-23.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTÔNIO DA SILVA, ELIANE MARIA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISNARD BATISTA MACHADO 

FILHO - OAB:26037/DF

 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.: 1102268 Nr: 11446-35.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TRIÂNGULO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO JUDAS TADEU SUPERMERCADO LTDA, 

ALEXANDRO GOLAVATI RAMOS, APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO 

- OAB:152.305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Requerente 

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) expedido(s), no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo site do 

TJMT, juntando-a aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento, sendo vedado o recolhimento por transferência on line ou por 

depósito em envelope. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 391743 Nr: 27482-02.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO - ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. F. PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - UNIJURIS - 

OAB:6.199/MT

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Requerente 

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 
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para cumprimento do(s) Mandado(s) expedido(s), no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo site do 

TJMT, juntando-a aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento, sendo vedado o recolhimento por transferência on line ou por 

depósito em envelope. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 941618 Nr: 55531-77.2014.811.0041

 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: EDISON MANOEL DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:7.725, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725

 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.131/132. Nada mais.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021195-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL CORREA 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CARTA DE CITAÇÃO Autos:1021195-88.2018.8.11.0041 R$ 

28.500,00 [SEGURO] AUTOR: DANIEL CORREA DO NASCIMENTO RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS PESSOAS A 

SER(EM) CITADAS: Nome: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Endereço: AVENIDA MIGUEL SUTIL, 7707, DUQUE DE CAXIAS II, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-375 Cuiabá/MT, 17 de julho de 2018 Senhor(a): 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS A presente 

carta, extraída dos autos do PROCESSO infra-identificado, tem por 

finalidade a C I T A Ç Ã O de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo do 

despacho ao final transcrito e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) 

anexa(s) como parte integrante desta carta, bem como INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, acompanhado(a) de 

advogado(s) habilitado(s). DATA, HORÁRIO E LOCAL DA AUDIÊNCIA: A 

audiência será CONCILIAÇÃO e se realizará no dia 27/09/2018, às 09:30 

horas, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. DESPACHO/DECISÃO: “SEGUE 

ANEXA CÓPIA INTEGRAL DA PETIÇÃO INICIAL E DECISÃO/DESPACHO 

PROFERIDO (A). ´´ ADVERTÊNCIA: O não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC/2015, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344, 

CPC/2015), bem como as partes devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (§9º, art. 334, CPC/2015). 

OBSERVAÇÕES: a) Pretendendo a parte requerida produzir prova 

documental, testemunhal e/ou pericial, deverá, com a contestação, 

apresentar os documentos, o rol de testemunhas e seus quesitos, 

indicando desde logo assistente técnico; b) Art. 335. O réu poderá 

oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a data: I - da audiência de conciliação ou de mediação, 

ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição;II - do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 

4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a 

citação, nos demais casos. § 1o No caso de litisconsórcio passivo, 

ocorrendo a hipótese do art. 334, § 6o, o termo inicial previsto no inciso II 

será, para cada um dos réus, a data de apresentação de seu respectivo 

pedido de cancelamento da audiência. § 2 Quando ocorrer a hipótese do, 

havendo litisconsórcio o art. 334, § 4o, inciso II passivo e o autor desistir 

da ação em relação a réu ainda não citado, o prazo para resposta correrá 

da data de intimação da decisão que homologar a desistência. c) Art. 336. 

Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor 

e especificando as provas que pretende produzir. d) Deverá (ão) o(a, s) 

citando(a,s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: ( )

Decisão

Decisão Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021260-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA SOUZA PIRES GONCALVES (REQUERENTE)

VALQUIR JOSE GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021260-83.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ROSANA SOUZA PIRES GONCALVES, VALQUIR JOSE GONCALVES 

Vistos. Trata-se de Alteração do Regime de bens promovida por ROSANA 

SOUZA PIRES GONÇALVES e VALQUIR JOSE GONÇAVES, endereçada a 

uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões, distribuída a este 

Juízo. Redistribua a presente ação para uma das Varas Especializadas de 

Família e Sucessões, por serem competentes para o processamento do 

feito. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021375-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, ajuizada por instituição 

financeira, com fulcro no Decreto-Lei n. 911/1969, que trata da alienação 

fiduciária, distribuída para esta Terceira Vara Cível. Não obstante, com a 

edição do Provimento n. 4/2008-CM, foram criadas Varas Especializadas 

de Direito Bancário, cuja competência restou estabelecida nos parágrafos 

1º e 2º do inciso I do seu artigo 1º que dispõem: Art. 1º. Atribuir, com 

fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 

96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição 

Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na 

Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro 

anexo: I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. § 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, 

por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; 

alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas 

de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da 

casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais 

operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de 

dívida. § 2º. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de 

competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a 
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seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido 

esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de 

indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza 

eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível 

poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor. 

Portanto, estabelecida competência específica a determinado órgão 

jurisdicional, este Juízo afigura-se absolutamente incompetente para o 

processamento e julgamento de ação de busca e apreensão, ajuizada por 

instituição financeira, com fulcro no Decreto-Lei n. 911/1969. Desta feita, 

DECLINO, de ofício, o processamento e julgamento da presente ação a 

uma das Varas Especializadas de Direito Bancário da Capital, nos termos 

do Provimento n. 4/2008 do egrégio Conselho da Magistratura deste 

Estado e dos artigos 64, § 1º, e 337, inciso II, § 5º, do Código de Processo 

Civil de 2015. Às providências. Redistribua-se. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021048-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERZOLINA BARBOSA DE ANDRADE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT0016360A-B (ADVOGADO)

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021048-62.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ERZOLINA BARBOSA DE ANDRADE OLIVEIRA RÉU: TIM CELULAR S.A. 

Vistos. ERZOLINA BARBOSA DE ANDRADE OLIVEIRA ajuizou a presente 

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE 

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

em face da TIM CELULAR S/A, pretendendo, liminarmente, a cominação a 

esta da abstenção de reinserir o seu nome em cadastros restritivos de 

crédito em decorrência do débito no valor de R$ 62,80, com vencimento 

em 7/6/2013, relativo a linha de telefone celular (65) 98117-8663, que 

pretende a declaração de inexistência. É o relato do necessário. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, concedo à parte autora os benefícios 

da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do NCPC. Com relação ao 

pedido liminar de concessão de tutela provisória de urgência, o artigo 300 

do NCPC dispõe que: “a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. Ressalte-se que o pressuposto da 

probabilidade do direito deve estar cumulado com o do perigo de dano ou o 

do risco ao resultado útil do processo, sendo que a ausência daquele ou 

de qualquer destes inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade 

do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada 

e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza 

Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, 

no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

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

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

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

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

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

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

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

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

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

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

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

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

constatar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a probabilidade do 

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

de cognição sumária que seu nome foi inscrito anteriormente em cadastro 

restritivo de crédito (id 14155651), em decorrência de débito que declara 

em sua petição inicial não reconhecer como de sua responsabilidade (id 

14155619), em relação ao qual pretende seja declarada a sua 

inexistência, mormente pelo fato de que em consulta à localização do 

endereço do cadastro da linha telefônica celular pôde-se constatar 

coincidir com o endereço do “Atacadão do Tijucal”. Do mesmo modo, foi 

possível verificar o perigo de dano, uma vez que a inclusão do nome dos 

consumidores nos órgãos de proteção pode lhes gerar abalo ao crédito, 

exsurgindo na maioria das vezes prejuízos irreparáveis ou de difícil 

reparação, além dos reflexos negativos que poderão causar na honra da 

pessoa negativada. Além disso, observa-se que não há perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipado, e que a medida não causará 

nenhum prejuízo a Requerida. Assim, preenchidos os pressupostos 

necessários à sua concessão, a liminar requestada comporta deferimento, 

eis que evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano. Diante 

do exposto, DEFIRO liminarmente a tutela provisória de urgência vindicada, 

nos termos do artigo 300 do NCPC, para determinar que a parte ré se 

abstenha de reincluir ou manter o nome da parte autora nos cadastros 

restritivos de crédito, relativamente ao débito no valor de R$ 62,80, com 

vencimento em 7/6/2013, decorrente da linha telefônica móvel celular (65) 

98117-8663, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa 

cominatória diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), no caso de 

descumprimento injustificado, limitada ao patamar de 5.000,00 (cinco mil 

reais), sem prejuízo da sua majoração. Em atenção ao que determina o art. 

334 e §§ do NCPC, DESIGNO o dia 17/09/2018, às 09:00 horas para 

audiência de conciliação, que será realizada na sala 02 da Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação localizada no Fórum da Capital. Intime-se 

a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se 

e intime-se a parte ré para comparecer à audiência designada, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 335), e terá início 

a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação 

(NCPC, art. 335, I). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (NCPC, art. 344). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (NCPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(NCPC, art. 334, § 10). Apesar da concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se, com a urgência que o caso requer. Cuiabá, 16 

de julho de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] Arruda 

Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos 

Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda 

Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 

131.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019060-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. D. L. P. (AUTOR)

MARIO MARCIO DE CAMPOS CURADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS PEREIRA OAB - 993.394.801-63 (REPRESENTANTE)

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/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:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte APELADA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037509-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDEL DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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 do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte APELADA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014967-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DO NASCIMENTO MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte APELADA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005697-49.2018.8.11.0041

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 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 que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022699-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO BARBOSA DE AGUIAR (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)

 

Partes da designação da pericia para o dia 22/08/2018, por ordem de 

chegada das 08 as 10:30 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. 

Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro 

Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, 

sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007663-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELMA DE ARRUDA AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

13896441, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005686-20.2018.8.11.0041

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 do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 940062 Nr: 54597-22.2014.811.0041

 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: JOANA ANTONIA DO NASCIMENTO, TROPICAL 

CORRETORA E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIVANIA DE SOUZA GONÇALVES, PAULO 

JORGE MARTINS LOPES, VALDETE DELUQUE MORALECO, ANTONIO 

RAMOS FILHO, ELIANE MARIA DELUQUE MORALECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR EDMUNDO DE SOUZA 

RIOS - OAB:1055/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reitere-se a intimação a parte autora para que indique o CPF das 

requeridas Eliane Maria Deluque Moraleco (CPF nos autos encontra-se 

inválido) e Valdete Deluque Moraleco (CPF inexistente nos autos) para fins 

de consulta junto aos sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, bem 

como para que se manifeste acerca da correspondência devolvida de fls. 

218 e 220, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 708241 Nr: 1528-80.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS GILBERTO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ENZO VINHOLI, ANGELA MARIA 

PIERANI VINHOLI

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

OAB:3.561-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 361/364.

Expeça-se ofício à Santa Casa de Taguai – SP, para que proceda com a 

penhora do salário da executada Ângela Maria Pierami Vinholi, realizando 

o desconto mensal de 30% (trinta por cento) até o pagamento integral da 

dívida.

Antes, porém, intime-se a parte exequente para que apresente cálculo 

atualizado da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias.
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De outro lado, intimem-se os executados, pessoalmente, acerca da 

penhora realizada às fl. 270, nos termos do art. 841, §2º, CPC,

 A parte exequente deverá informar o endereço atualizado do executado 

Antônio Enzo Vinholi, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1310511 Nr: 10977-18.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINAN DALTRO DO NASCIMENTO, ADRIELLY DALTRO 

DO NASCIMENTO LUCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUIZA BARRETO LOMBARDI, 

CAMBARROS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO 

LTDA, ADNAURA LEANDRO DALTRO CAMARGO, WALDIR CECHET 

JUNIOR, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE SANTOS MACHADO - 

OAB:13.023/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8261/MT

 Apense-se aos autos sob o n.º 1565-10.2011.8110041 - Cód. 708310.

De acordo com o art. 292, §3º, do CPC, o magistrado pode corrigir o valor 

da causa de ofício.

Assim, intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, emende a 

petição inicial indicando o valor da causa de acordo com a penhora, bem 

como proceda ao recolhimento da diferença das custas e taxas 

processuais, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único).

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 890191 Nr: 23337-24.2014.811.0041

 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: VITOR ALEXSON MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSA - ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS 

(BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT, FERNANDA DE PAULA GIACOMINI 

SOUZA - OAB:17.627/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUIZA COMPARATO - 

OAB:160.659, ANDRE TAVARES - OAB:109367/RJ, LIVIA SAAD - 

OAB:162092

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento dos 

honorários periciais no valor de R$3.000,00, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 419652 Nr: 5867-19.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE AGNALDO DE OLIVEIRA PRADO, 

ALBERTO LOBO OLIVEIRA PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORACY GALHARDE KAZIKAWA -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEVANISIO ALVES PRESENTINO 

JUNIOR - OAB:10953, SAMARA VIÉGAS DE MORAES - OAB:9048/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte EXEQUENTE, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para providenciar a respectiva 

averbação do termo de penhora, nos termos do art. 844, do Código de 

Processo Civil, em 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 839617 Nr: 44112-94.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA RODRIGUES DE BRITO

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

TOCANTINS LTDA, BARBOSA E RAMOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PONGELUPI NOBREGA 

BORGES - OAB:12.708, FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES - 

OAB:17.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIMAS SIMÕES FRANCO NETO 

- OAB:13594, VINICIUS RAMOS BARBOSA - OAB:13913/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 836993 Nr: 41897-48.2013.811.0041

 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: CONSTRUTORA E INCORPORADORA TOCANTINS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA RODRIGUES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13913/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE PONGELUPI NOBREGA 

BORGES - OAB:12.708, FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES - 

OAB:17.623/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERIDA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 892365 Nr: 24806-08.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIELY EVELYN GONZAGA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO 

HOSPITALAR LTDA, JOÃO FELIX DIAS, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA 

DE TRABALHO MÉDICO, RONIVALDO FONSECA LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIZ DE SOUZA - 

OAB:MT 11.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7.322-A/MT, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197, JORGE LUIZ 

MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, LUIZ ANTONIO ARAUJO JUNIOR - 

OAB:12244, NAIARA EDUARDA BRITO SALA - OAB:19200, PATRÍCIA 

CAVALCANTI ALBUQUERQUE - OAB:OAB/MT 7.892

 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, que fica designado 

o dia 22/10/2018, às 07:30 horas para os trabalhos periciais, ficando 

intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos seus patrono da 

referida designação, conforme petição de fls. 629.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1167679 Nr: 39091-35.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELTON DE JESUS SAMUDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ESTENIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO TORBAY GORAYEB - 

OAB:6.351-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 
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prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 922914 Nr: 45173-53.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO DE LINGUAS G. H. MACEDO LTDA - ME, 

GERALDO DA CUNHA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMINICAÇÕES DE SÃO PAULO AS 

TELESP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DA CUNHA MACEDO - 

OAB:8074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE SBROGLIO DE BARROS 

LIMA - OAB:310300, HENRIQUE DE DAVID - OAB:84740

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERENTE, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 815329 Nr: 21780-36.2013.811.0041

 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: INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTÊNCIA E 

SAÚDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANA COELHO PEDROSA - 

OAB:30195, EDMILSON PARANHOS DE MAGALHAES FILHO - 

OAB:7809/PE, INAIAN FERNANDES LEOTTI - OAB:14414/MT, RENAN 

JAUDY PEDROSO DIAS - OAB:15441/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Despacho: Designo audiência de continuação para oitiva da testemunha 

Vander Fernandes para o dia 13/09/2018 às 15h00min devendo a 

intimação ser feita via oficial de justiça, intimando a parte autora para 

recolhimento das diligências. Quanto a prova pericial as partes não 

possuem interesse em sua produção razão pela qual revogo o despacho 

que a determinou. Intime-se.Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016569-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAX ROOSEWELT YULE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA SILVA BRAGA ADDOR OAB - MT0015511A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016569-26.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Diante os 

fatos trazidos pelo autor (ID 13983434), redesigno o dia 27/08/2018 às 

09:30 horas para a audiência de conciliação, que será realizada perante a 

Central de Mediação e Conciliação do Fórum de Cuiabá. Cite-se e 

intimem-se todos nos termos da decisão de ID 13816682. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 16 de julho de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019463-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L M ORGANIZACAO HOTELEIRA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA OAB - MT7230/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1019463-72.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita à ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, em 05 (cinco) dias, comprove o recolhimento das custas e taxas 

judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. No mesmo 

prazo deverá a autora adequar o valor atribuído a causa, nos termos do 

art. 294, II do CPC, informando se presente a declaração de nulidade de 

apenas 01 mês de cobrança, ou de sua integralidade. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de julho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019862-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENITA FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DILMAR ESTIVALETT CARVALHO OAB - MS7573-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM CARVALHO MORAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1019862-04.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Diante da 

análise dos documentos anexados ao processo, verifica-se que não há 

pedido de justiça gratuita na exordial ou despacho. Também não há 

comprovação do recolhimento das Custas Judiciais e Taxa Judiciária. 

Desse modo, intime-se a parte autora para recolher e/ou apresentar as 

guias de custas de distribuição devidamente recolhidas, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de devolução. Em igual prazo deverá ainda, 

apresentar a procuração, documento exigido conforme art. 260, II do CPC. 

Com a apresentação dos documentos nos termos acima, cumpra-se o ato 

deprecado. Caso decorra o prazo de 30 (trinta) dias e nada sendo 

requerido, certifique-se e devolva ao Juízo de Origem, nos termos do art. 

393 da CNGC/TJMT. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de julho de 2018 ANA PAULA 

DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024117-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO COSTA AZUL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON MATUOCA (REQUERIDO)

MARIA APARECIDA SOUZA CAETANO MATUOCA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, 

CNGC, passo a impulsionar o presente feito para proceder a intimação da 

parte autora para se manifestar sobre correspondência devolvida (ID 

14218328), no prazo de quinze (15) dias. Cuiabá, 17 de julho de 2018. 

AGDA RIBEIRO DE CASTILHO Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037996-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BOM DESPACHO DE MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1037996-16.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intimem-se 

as partes para manifestarem interesse quanto à possibilidade de utilização 

da pericia realizada perante a Central de Conciliação da Capital no 

julgamento antecipado do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, 

concluso. Cuiabá, 17 de julho de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 
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MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1031217-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES (AUTOR)

PATRICIA FERREIRA BORBON NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA RITA SOARES CARVALHO OAB - MT12895/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO EDIFICIO MAISON PARIS (RÉU)

WASHINGTON DANILTON DEL PINTOR VIEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO OAB - MT0011520A (ADVOGADO)

LICINIO CARPINELLI STEFANI OAB - MT12806/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031217-45.2017.8.11.0041. A decisão 

que concedeu a tutela provisória foi reformada pelo TJMT, conforme 

decisão proferida no recurso n. 1001431-45.2018.8.11.0000. Intime-se a 

parte autora para manifestar sobre o pedido constante do ID 13416686. 

Ambas as partes deverão, no prazo de 15 dias, informar o interesse na 

produção de provas, especificando e justificando a sua necessidade. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de julho de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1008267-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON ALVES DE SOUZA (AUTOR)

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEOVALDO ANTONIO APARECIDO DUARTE JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1008267-08.2018.8.11.0041 DESPACHO A concessão de 

liminar para desocupação do imóvel em ações de despejo é possivel em 

havendo pedido expresso e nas hipóteses previstas no § 1º e incisos do 

art. 59 da Lei 8.245/91, o que não é o caso dos autos, eis que não houve 

fundamentação, tampouco requerimento de despejo antecipado. . Assim, 

designo audiência de conciliação para o dia 28/08/2018 às 11:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 5 de junho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008957-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1008957-37.2018.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 28/08/2018 às 12:00 horas, que será realizada 

na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 5 de junho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008792-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUEDES & GARGAGLIONE ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO DE JESUS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1008792-87.2018.8.11.0041 Vistos e etc. 

Considerando a incapacidade econômica momentânea da parte autora, 

comprovada aos autos com vários documentos, defiro o pedido de 

recolhimento das custas ao final do processo, nos termos do art. 456, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso – CNGC. Cumpre-se ressaltar que o pedido de 

recolhimento das custas ao final do processo poderá ser deferido, desde 

que a parte comprove a sua incapacidade econômica momentânea, 

juntando aos autos prova cabal para demonstrar tal fato, situação essa 

demonstrada neste feito. Corroborando o entendimento: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO - RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS JUDICIAIS AO FINAL DA DEMANDA - IMPOSSIBILIDADE, SALVO 

EM CASO DE DIFICULDADE ECONÔMICA DA PARTE - CRISE 

DEMONSTRADA - RECURSO PROVIDO. É possível deferir o pagamento 

das custas processuais ao final do processo à parte que, não sendo 

beneficiária da justiça gratuita, comprove, objetiva e inequivocamente, que 

passa por momentânea situação de dificuldade financeira. Ficando 

demonstrado através dos documentos juntados aos autos, que os 

recorrentes não possuem condições para arcarem com as despesas 

iniciais do processo, deve ser provido o recurso. (AI 12722/2011, DES. 

JOSÉ FERREIRA LEITE, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/03/2011, 

Publicado no DJE 12/04/2011)”. (destacamos) “AGRAVO DO ART. 557, § 

1º, DO CPC – NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – 

REQUISITOS AUSENTES PARA O BENEFÍCIO - INDEFERIMENTO – 

ELEMENTOS FÁTICOS QUE MILITAM CONTRA A PRETENSÃO – 

PAGAMENTO DAS CUSTAS NO FINAL DO PROCESSO – IMPRESCINDÍVEL 
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A DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE, CONFORME ESTABELECE O ITEM 

2.14.2 DA CNGC - RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E EM 

CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ – MERAS 

ALEGAÇÕES – RECURSO DESPROVIDO. Não merece reparo a negativa de 

seguimento a recurso de agravo de instrumento manifestamente 

improcedente e em confronto a jurisprudência dominante do STJ a respeito 

do indeferimento da assistência judiciária. A simples declaração do 

interessado no sentido de que não tem condições de arcar com as 

despesas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família, por se 

tratar de presunção relativa, pode ser afastada pelo julgador, 

fundamentadamente. (STJ, AgRg no AREsp 607.252/SP). O pagamento 

das custas processuais no final do processo apenas se admite mediante 

a demonstração pela parte da sua incapacidade momentânea para o 

pagamento, consoante o item 2.14.2 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral da Justiça. (AgR 98436/2015, DRA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/09/2015, 

Publicado no DJE 14/09/2015.)”. (negritamos) Deste modo, DEFIRO o 

recolhimento das custas ao final do processo. No mais, designo audiência 

de conciliação para o dia 28/08/2018 às 12:30 horas, que será realizada 

na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá, 18 de maio de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 901088 Nr: 30653-88.2014.811.0041

 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 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 CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Compulsando os autos, verifico que não há valores vinculados a este.

Desta forma, impulsiono os autos encaminhando intimação à parte 

requerida, para manifestar-se em prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de envio dos autos ao setor de arquivo, em cumprimento à 

determinaçãod e fls. 141/142.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 299683 Nr: 22623-74.2008.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOPAN ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA, 

LUZIA LEONILDE LESSE ZULLI, BRUNO MEDEIROS PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR TAVELLA 

NAVEGA - OAB:259.251/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANE KRUGER DO 

NASCIMENTO - OAB:12216/MT

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o advogado Gabriel Gaeta 

Aleixo, para retirar a certidão de crédito expedida no prazo de 05 

(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 778200 Nr: 31595-91.2012.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA, PEDROSA ALELUIA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILENA CORREA RAMOS, JOAQUIM 

ANDRADE DE OLIVEIRA FILHO, CLARINDO PIRES DE OLIVEIRA, ROSALIA 

LUCIA DE OLIVEIRA, AURELIANA EPIFANIA SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - 

OAB:13654/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 

a correspondência Devolvida de fl.113, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 311252 Nr: 22625-44.2008.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCOPAN ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE KRUGER DO 

NASCIMENTO - OAB:12216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR TAVELLA 

NAVEGA - OAB:259.251/SP

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o advogado Gabriel Gaeta 

Aleixo, para retirar a certidão de crédito expedida no prazo de 05 

(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 841926 Nr: 46067-63.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - TELEPAR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os autos encaminhando intimação à parte autora para que manifeste-se 

acerca da certidão do oficial de justiça de fl. 67, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 737187 Nr: 33663-48.2011.811.0041

 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: ANTÔNIO RONALDO FERREIRA

 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 artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para se manifestarem , 

no prazo de 15 dias (quinze), sobre o retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda
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 Cod. Proc.: 193637 Nr: 6681-07.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINUANO REFRIGERAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS AUGUSTO GIRALDE MACEDO

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

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELINO VALDIR DE 

OLIVEIRA MACEDO - OAB:3499-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

retirar a Carta Precatória expedida à fl. 126, no prazo de 5 (cinco) dias, 

devendo comprovar sua distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 894508 Nr: 26211-79.2014.811.0041

 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: ANAIR CANDIDA RIBEIRO

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

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

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico que decorreu o prazo da suspensão dos autos, em cumprimento 

ao despacho de fls.136, procedo a intimação da parte autora para dar 

prosseguimento no feito, sob pena de extinção, no prazo de 05 

(cinco)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 791782 Nr: 45867-90.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAPÃO GRANDE ARMAZÉNS GERAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR NICOLAU LTDA - ME, JOÃO RICARDO 

NICOLAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, MARIA RITA S. CARVALHO - 

OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11574/MT

 Certifico que decorreu o prazo da suspensão, em cumprimento ao 

despacho de fls.80 procedo a intimação das partes para manifestarem e 

requerer o que de direito, no prazo legal.

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008038-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE SOUZA DOS SANTOS (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)

 

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. 17 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: 1006168-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA BARBOSA HORTENCE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO OAB - MT0010826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642/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. 17 de julho de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034241-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

JOSE LUIZ DE PIERRI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA REVELES VILLAS BOAS (EXECUTADO)

LUCIA MARIA REVELES VILLAS BOAS (EXECUTADO)

DINON SANTOS VILAS BOAS (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para manifestar sobre a 

correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias. 17 de julho de 

2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE 

Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1020294 Nr: 32077-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDR'ANGELO & CIA LTDA , ANDRÉ FERNANDO 

PEDR'ANGELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR LUIZ PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FRANÇA FERREIRA - 

OAB:19.154/MT, DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - OAB:16.649/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 Código de Processo Civil.

Restando frutífero o bloqueio de valores, transfira-se de imediato para a 

Conta Única, desbloqueando-se os remanescentes.

 Independente do resultado acima, defiro a busca de bens via sistema 

Renajud, cujo extrato servirá como termo de penhora.

Restando frutífera a penhora, intime a parte Executada pessoalmente.

Com base no artigo 782, §3º, c/c artigo 782, §5º, ambos do Código de 

Processo Civil, defiro a inclusão do nome do Executado junto ao rol dos 

órgãos de inadimplentes, conforme requerido, que será realizado via 

sistema Serasajud. O extrato segue anexo à presente.

Em caso de pagamento da obrigação, determino que a Exequente informe 

este Juízo imediatamente, para cancelamento da inscrição (artigo 782, §2º, 

do Código de Processo Civil).

Indefiro, por ora, o pedido de busca de informações via sistema Infojud, 

pois deve ser admitido apenas em casos excepcionais, ou seja, quando 

esgotadas todas as diligências de que dispõe o credor para localizar bens 

do executado, haja vista que as informações de natureza fiscal possuem 

caráter sigiloso.

Das informações, intime-se o Exequente.

Inexistindo manifestação do exequente, intime-o pessoalmente para que 

promova o andamento do feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 389895 Nr: 25182-67.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE FRUTAS ARAÇATUBA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRAUSBURG HORTIFRUTIGRANJEIROS 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO YOSHIAKI FUJITA - 

OAB:207.944, Gracielle Fernanda Guedes - OAB:10822, KLEBER 

ABRANCHES ODA - OAB:265770 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749-B/MT, 

CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - OAB:10407/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora via sistema Bacenjud, conforme requerido, nos 

termos dos artigos 835, inciso I e 854, ambos do Código de Processo Civil.

Sendo positiva a resposta, transfira-se de imediato o valor 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 

Código de Processo Civil.

Do resultado acima, manifeste a parte Exequente no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Inexistindo manifestação da parte Exequente, intime-a pessoalmente para 

que promova o andamento do feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 845147 Nr: 48870-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAIL GUARULHOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAVIMENTI MATERIAIS PRA CONSTRUÇÃO 

LTDA, LUIS HENRIQUE LORENSINI, SANDRA REGINA GEISS LORENSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO EDUARDO FERRAZ - 

OAB:170188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a busca de endereço dos sócios da Executada via sistema Infojud e 

Bacenjud, conforme pretendido em fls. 105/106.

Das informações, intime-se a Exequente para que manifeste, no prazo 

legal.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 224795 Nr: 32232-86.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MC E MC CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ AUGUSTO CORREA RANGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ TADEU JORGE 

FERNANDES - OAB:8441/MT, LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT, SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA 

BASTOS - OAB:10.525/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora via sistema Bacenjud, conforme requerido em 

fl. 946, nos termos dos artigos 835, inciso I e 854, ambos do Código de 

Processo Civil, observando o valor do cálculo de fls. 936/944.

Restando frutífero o bloqueio de valores, transfira-se de imediato para a 

Conta Única, desbloqueando-se os remanescentes.

 Independente do resultado acima, defiro a busca de bens via sistema 

Renajud, cujo extrato servirá como termo de penhora.

Restando frutífera a penhora, intime a parte Executada.

Das informações, intime-se o Exequente.

Inexistindo manifestação do exequente, o intime pessoalmente para que 

promova o andamento do feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 830180 Nr: 35903-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANE COELHO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANUEL ELIAS FARIA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Pereira Prado - 

OAB:14521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRIZZIO FERREIRA 

CRUVINEL VELOSO - OAB:16436/O

 Vistos etc.

Defiro a expedição de certidão de crédito, na forma pretendida (fl. 70).

Defiro também o pedido de penhora via sistema Bacenjud, conforme 

requerido, nos termos dos artigos 835, inciso I e 854, ambos do Código de 

Processo Civil.

Sendo positiva a resposta, transfira-se de imediato o valor 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 

Código de Processo Civil.

Do resultado acima, manifeste a parte Exequente no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Por outro lado, indefiro, por ora, nova busca de bens junto ao sistema 

Renajud, pois a busca anterior (fl. 54) restou frutífera e a parte Exequente 

não manifestou interesse ou não na expropriação do bem.

Inexistindo manifestação da parte Exequente, intime-a pessoalmente para 

que promova o andamento do feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 812235 Nr: 18724-92.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO CUIABANO

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

LTDA ME, LUIZ ROBERTO HENRIQUE MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:14870, KATIELE CARRIEL - OAB:18642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora via sistema Bacenjud, conforme requerido em 

fls. 75/76, nos termos dos artigos 835, inciso I e 854, ambos do Código de 

Processo Civil.

Restando frutífero o bloqueio de valores, transfira-se de imediato para a 

Conta Única, desbloqueando-se os remanescentes.

Independente do resultado acima, defiro a busca de bens junto ao Sistema 

RENAJUD, que caso positiva servirá o respectivo extrato de termo de 

penhora.

Defiro também a busca das declarações de imposto de renda da parte 

Executada junto à receita federal, conforme pleiteado, que será realizada 

via sistema Infojud. Diante da natureza sigilosa dos documentos, determino 

sejam arquivados em pasta específica nesta Secretaria.

 Das informações, manifeste a parte Exequente no prazo legal.

Sendo positiva a penhora de bens, intime-se a parte Executada para 

ciência e, querendo, impugnar a penhora.

 Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 237241 Nr: 6241-74.2006.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IC SOLUÇÃO EM HOTELARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FW OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o requerimento de suspensão dos autos pelo prazo pleiteado na 

petição encartada à fl. 118.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 dias, 

proceda o andamento do feito, sob pena de extinção.

Cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 929824 Nr: 49211-11.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINA PAPA DA SILVA

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

URBANA OPERAÇÕES E PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ARRUDA VILELA 

GARCIA - OAB:15357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO RIVELLI - 

OAB:19.023-A, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5.985/MT

 Vistos etc.

Em observância ao disposto no artigo 6º, §4º, da Lei n. 11.101/05, exerço 

juízo de retratação para revogar a decisão de fl. 397.

Oficie-se a 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça informando 

o Excelentíssimo Relator da presente retratação.

Por outro lado, observa-se a existência de matérias discutidas no 

presente feito abrangendo inúmeros Recursos Especiais interpostos 

perante o Superior Tribunal de Justiça, estando pendente de julgamento 

junto a referida Corte o Recurso Especial nº. 1.614.721/DF e o Recurso 

Especial nº. 1.631.485/DF (ambos cadastrados como Tema 971), o qual se 

discute a seguinte tese:

 “Definir acerca da possibilidade ou não de inversão, em desfavor da 

construtora (fornecedor), da cláusula penal estipulada exclusivamente 

para o adquirente (consumidor), nos casos de inadimplemento da 

construtora em virtude de atraso na entrega de imóvel em construção 

objeto de contrato ou de promessa de compra e venda.”

As matérias discutidas acima estão sendo processadas na forma de 

recurso repetitivo, nos termos do art. 1036 do Código de Processo Civil.

 Ademais, o Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento de 

todos os processos pendentes em todo o país que há discussão acerca 

das matérias transcritas acima (nos termos do artigo 1037, II, do Código de 

Processo Civil), como é o caso da presente ação.

 Diante do exposto, determino a suspensão do presente feito até o 

julgamento final pelo Superior Tribunal de Justiça dos referidos recursos 

(tema 971).

Com a notícia de julgamento do referido tema pelo Superior Tribunal de 

Justiça, venham os autos conclusos para saneamento.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 878959 Nr: 16114-20.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONYC TORRES, EDSON DE SOUZA ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVOS S.A CIA. SECURIT. DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS, BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO AUGUSTO DE ARAÚJO 

MARQUES BARBOSA - OAB:12547 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: dal bosco advogados - 

OAB:1405 OAB/RS, GUSTAVO DAL BOSCO - OAB:348.297 SP, JOSE 

ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Face a interposição de Recurso pela parte requerida, em conformidade 

aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – 

CGJ, procedo a intimação do advogado da parte autora para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1291255 Nr: 5321-80.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OXIGÊNIO CUIABA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO JOSÉ GOMES 

ZANDONADI - OAB:30947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA BALIEIRO SOUKEF 

VIEGAS - OAB:9.502/MT, PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL 

- OAB:12507/MT

 Vistos etc.

Considerando que as testemunhas não foram intimadas para a audiência e 

diante do prazo exíguo para cumprimento dos mandados a serem 

expedidos, redesigno a audiência para o dia 19 de setembro de 2018, às 

14hr e 30min.

Em razão do informado pela Requerente, defiro a expedição de mandado 

para intimação das testemunhas para comparecimento à referida 

solenidade, conforme pretendido, nos termos do artigo 455, §4º, inciso I, 

do Código de Processo Civil.

Para tanto, determino que a Requerente comprove o recolhimento das 

diligências do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

Oficie-se o Juízo deprecado, informando da presente decisum.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 928337 Nr: 48425-64.2014.811.0041

 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: ELEDINA GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS DE SOUZA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA PALOMA BUSATO - 

OAB:11775/MT, MIRO AGOSTINHO DAS NEVES - OAB:12.818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA, sem resolução do mérito, a presente 

Ação de Despejo ajuizada por Eledina Gonçalves da Silva em face de 

Rubens de Souza Campos.Sem custas, ante a assistência judiciária 

gratuita deferida à Requerente. Sem honorários advocatícios, em razão da 

ausência de manifestação da parte contrária.Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 821848 Nr: 28035-10.2013.811.0041

 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: VANDERLEYA GONÇALVES DA SILVA BUENO

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA 

BUZZETTE DIAS - OAB:9392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE o pedido da Ação 

ajuizada por Vanderleya Gonçalves da Silva em face de Bradesco 

AUTO/RE Companhia de Seguros. Condeno a parte Requerente ao 

pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil, cuja cobrança ficará suspensa, por força do que prevê o 

artigo 98, §3º, do mesmo Código. Sem custas, ante a gratuidade da 

justiça.Havendo requerimento e indicação dos dados bancários, 

expeça-se alvará judicial em favor da seguradora Requerida para 

devolução da importância relativa aos honorários periciais (fl. 112). 

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 927408 Nr: 47898-15.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS SENABIO RODRIGUES

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

SEGURO S/A

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT
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 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE o pedido da Ação 

ajuizada por Luis Senabio Rodrigues em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Condeno a parte Requerente ao 

pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil, cuja cobrança ficará suspensa, por força do que prevê o 

artigo 98, §3º, do mesmo Código. Sem custas, ante a gratuidade da 

justiça.Havendo requerimento e indicação dos dados bancários, 

expeça-se alvará judicial em favor da seguradora Requerida para 

devolução da importância relativa aos honorários periciais (fl. 108). 

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 822932 Nr: 29065-80.2013.811.0041

 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: MAURICIO MENDES AUGUSTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARVALHO COMERCIO DE MOTOS LTDA, 

OSENIR TEODORO DE CARVALHO, MAGDA ALESSANDRA EGERT NAFAL 

DE CAVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA REGINA FELISMINO DE 

CAMPOS - OAB:125472/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA- 

CUIABA - OAB:

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do novo Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial 

da presente Ação de Cobrança ajuizada Maurício Mendes Augusto em 

desfavor de Carvalho Comércio de Motos Ltda, para: 01) Condenar a 

Requerida ao pagamento da quantia de R$23.250,00 (vinte e três mil e 

duzentos e cinquenta reais), cujo montante deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE a partir da data do 

inadimplemento de cada obrigação e juros de 1% (um por cento) ao mês, 

desde a citação; 02) Indeferir os pedidos de busca e apreensão e de 

indenização por danos morais. Considerando que a parte Requerida 

sucumbiu em parte mínima do pedido (artigo 86, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil), condeno a parte Requerente ao pagamento das 

custas remanescentes, se houver, contudo, deixo de condená-lo em 

honorários advocatícios em razão da ausência de manifestação da Ré nos 

autos.Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 942482 Nr: 56047-97.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECÍLIA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS 

FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANTÔNIO DE FIGUEIREDO 

ROCHA E SILVA - OAB:.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12.750/MT, MARCO AURÉLIO PINHEIRO GONSALVES 

- OAB:17.151/DF

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

Ação ajuizada por Cecília de Figueiredo em face de CASSI para: 01) 

Tornar definitiva a tutela deferida às fls. 61/62; 02) Condenar a Requerida 

ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), com incidência de juros legais (1% ao mês) desde a 

citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir da publicação 

da presente; 03) Condenar a Requerida ao pagamento de indenização por 

danos materiais no valor de R$ R$ 706,46 (setecentos e seis reais e 

quarenta e seis centavos), com incidência de juros legais desde a citação 

e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir do desembolso; e, 04) 

Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, 

nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 932016 Nr: 50414-08.2014.811.0041

 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: RODOBENS MÁQUINAS AGRÍCOLAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GUERRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236.655/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3.884/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 354, caput c/c o artigo 485, inciso 

VI e §3º, todos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA, sem 

resolução do mérito, a presente Ação Monitória ajuizada por Rodobens 

Máquinas Agrícolas S/A em desfavor de Edson Guerra Dias.Condeno a 

Requerente/Embargada ao pagamento das custas processuais, se 

houver, bem como, de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, arquivem-se os autos, 

procedendo as baixas e anotações de estilo.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 946872 Nr: 58506-72.2014.811.0041

 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: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO MACIEL SANTANA, EDSON ARRUDA 

DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, RAFAELA GUERRIZE CONTE - 

OAB:17.024/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial 

da Ação de Regresso ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais em face de Pedro Maciel Santana e Edson Arruda de Moura para: 

01) Condenar os Requeridos ao pagamento de R$ 7.431,77 (sete mil, 

quatrocentos e trinta e um reais e setenta e sete centavos), com juros de 

1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC a partir 

do efetivo desembolso; 02) Condenar os Requeridos, de forma rateada 

(50% para cada), ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, por inteligência do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil, sendo que a cobrança em face do requerido Edson restará 

suspensa, por força do disposto no artigo 98, §3º, do mesmo Código 

(justiça gratuita).Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Cumpra-se. 

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 874681 Nr: 13181-74.2014.811.0041

 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: LUCYANO PONTES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMIVAG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

VÁRZEA GRANDE LTDA, LUMEM CONSULTORIA CONSTRUÇÕES E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO DIAS DOS SANTOS - 

OAB:17.132/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO RODRIGUES 

PEREIRA - OAB:15.259/MT, MARCOS ANTÔNIO TOLENTINO DE 

BARROS - OAB:7.600/MT, RODOLFO CESAR VASCONCELLOS 

MOREIRA - OAB:8.719/MT

 Diante do exposto, e por tudo que dos autos constam, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 
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PROCEDENTE os pedidos contidos na presente Ação, para: 1) Condenar 

as Requeridas, solidariamente, a indenizarem a parte autora referentes 

aos lucros cessantes, a titulo do pagamento de aluguel no valor de 

R$900,00 (novecentos reais) por mês, pelo período do atraso na entrega 

do imóvel (de 24/04/2013 até 16/09/2013), acrescidos de correção 

monetária pelo índice INPC/IBGE a partir das datas em que o Requerente 

deixou de receber os aluguéis exigíveis e juros de mora de 1% (um por 

cento), desde a citação válida; e 2) Condenar as demandadas, 

solidariamente, a indenizarem a parte Requerente pelos prejuízos de 

ordem moral no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 

1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir desta data.Condeno 

ainda as Requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido 

atualizado, com base no que dispõe o artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 864444 Nr: 5190-47.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORÇA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ANTONIO DANTAS SILVA 

- OAB:255.381-A/SP, MICKAEL OSVALDO RAMALHO - 

OAB:314.222/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 Vistos etc.

Estando o feito na fase do artigo 357 do Código de Processo Civil, passo 

às análises necessárias.

Sendo as partes legítimas, estando devidamente representadas e 

inexistindo preliminar ou prejudicial a ser apreciada, dou o feito por 

saneado.

Fixo como pontos controvertidos da presente lide a comprovação, pela 

Requerida, da culpa exclusiva da segurada pelo acidente noticiado na 

inicial e que não houve a perda da totalidade da carga segurada.

Defiro a produção de prova testemunhal pleiteada pela Requerida (fls. 

288/289).

Para tanto, designo audiência de instrução, debates e julgamento para o 

dia 25 de setembro de 2018, às 14:30 horas.

As partes deverão apresentar o rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, 

conforme estabelece o artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, e 

informar suas testemunhas da solenidade, nos termos do artigo 455 do 

mesmo Código.

Arrolada testemunha que reside em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para realização de sua oitiva.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 869652 Nr: 9288-75.2014.811.0041

 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: ANGELO RODRIGUES DOS SANTOS, ANITA PAES DA 

COSTA, JOSÉ GALDINO DELGADO, MARIA CARVALHO ALVES, MARILZA 

DE SOUZA BARBOSA, MARIA TOZI SANCIÃO, MARLENE MIRANDA DA 

SILVA, NALZIRA MENDES ANACLETO, OLAVO TAMAROSSI, REGINA 

CAMPOS DE OLIVEIRA

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

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESLY GERALDO PINHEIRO - 

OAB:16549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA PATINI - 

OAB:11.660/MT, PATRICIA ROCHA MAGALHÃES RIBEIRO - 

OAB:71.822, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Por consequência, indefiro o pedido de fls. 635/637 e determino que a 

Requerida efetue o pagamento dos honorários periciais, no prazo de 15 

(quinze) dias.Com o pagamento, cumpra-se conforme a parte final da 

decisão que saneou o processo (fls. 598/599).Cumpra-se com a urgência 

que o caso requer, pois o feito encontra-se inserido na meta 2 do CNJ. 

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 949485 Nr: 60008-46.2014.811.0041

 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: WALCIRLEY FERNANDO ALVES BOLAK

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

IMOBILIÁRIA CUIABÁ - SPE LTDA, J ROCHA IMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DIAS CORREA - 

OAB:11.583

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JÚNIOR - OAB:152.165/SP, JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR - 

OAB:18.002-A OAB/MT, MARIA ANGÉLICA SILVA DA COSTA ZANATA 

- OAB:13.335/MT, RICARDO JOÃO ZANATA - OAB:8.360/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I e II, c/c artigo 354, 

ambos do Código de Processo Civil, reconheço a prescrição e julgo extinta 

a presente Ação somente em relação ao pedido de ressarcimento em 

dobro dos valores pagos a título de comissão de corretagem e/ou 

assessoria técnica imobiliária; e, julgo parcialmente procedente os pedidos 

iniciais da presente Ação ajuizada por Walcirley Fernando Alves Bolak em 

face de Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá II – SPE Ltda e J. 

Rocha Imóveis Ltda, para: 01) Declarar rescindido o contrato firmado entre 

as partes; 02) Determinar que as Requeridas restituam ao Requerente os 

valores pagos no importe de R$1.961,57 (um mil, novecentos e sessenta e 

um reais e cinquenta e sete centavos), em uma única parcela, com 

incidência de correção monetária pelo índice INPC-IBGE a partir do 

desembolso de cada parcela e os juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação válida, deduzindo a Taxa de Gerenciamento de 

10% (dez por cento) do referido valor; e, 03) Condenar as Requeridas ao 

pagamento das custas processuais, bem como, de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, com base no que dispõe o artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 886134 Nr: 20622-09.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANILDO DE CAMPOS MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANECAP COMPANHIA DE SANEAMENTO DA 

CAPITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE SILVA MORANDI - 

OAB:15.961-MT, LEANDRO RODRIGUES RIBEIRO PINTO - OAB:OAB/MT 

21.525, SIMONE CAFURE BEZERRA - OAB:6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOANIR MARIA DA SILVA - 

OAB:2.324/MT, LUCIANO ANDRÉ FRIZÃO - OAB:8340-B/MT, MARAÍZA 

MARIA MARCON - OAB:12.444/MT, MARIO BODNAR - OAB:3.526/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos 

contidos na inicial da Ação de Anulação Contratual c/c Danos Morais 

ajuizada por Anildo de Campos Moraes em face de SANECAP – 

Companhia de Saneamento da Capital, revogando a tutela deferida às fls. 

33/34.Sem custas, ante a gratuidade da justiça. Condeno o Requerente ao 

pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, por inteligência do artigo 85, 

§2º, do Código de Processo Civil, cuja cobrança ficará suspensa por 

força do previsto no artigo 98, §3º, do mesmo Código (justiça 

gratuita).Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 913548 Nr: 39214-04.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TLT CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALURGICA SANTIAÇO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:15.904/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação 

ajuizada por TLT Construções LTDA – EPP em face de Matalúrgica 

Santiaço LTDA - ME para: 1) Declarar rescindido o contrato firmado entre 

as partes; 2) Condenar a Requerida à restituição do valor pago pela 

Requerente, equivalente a R$ 6.000,00 (seis mil reais), cujo montante 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice INPC desde o 

desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a 

citação; e, 3) Rejeitar o pedido de condenação da Requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais.Nos termos do artigo 86, 

parágrafo único, aliado ao artigo 85, §2º, ambos do Código de Processo 

Civil, condeno a Requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação.Transitada em julgado a presente, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 886534 Nr: 20927-90.2014.811.0041

 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: J M S MANUTENÇAO PREDITIVA LTDA ME, JOSE MARIO 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINAS ITAMARATI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO AUGUSTO DE ARAÚJO 

MARQUES BARBOSA - OAB:12547 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MARTINS FIRMINO - 

OAB:253.449/SP

 Diante do exposto, REJEITO os Embargos Monitórios opostos e, por 

consequência, com fundamento no artigo 702, §8º c/c artigo 487, inciso I, 

ambos do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

os pedidos da inicial da Ação ajuizada por J M S Manutenção Preditiva 

LTDA em face de Usinar Itamarati S/A, constituindo em título executivo 

judicial os documentos de fls. 37/41, razão pela qual a Requerida deverá 

adimplir o montante de R$ 38.456,00 (trinta e oito mil, quatrocentos e 

cinquenta e seis reais), com incidência de juros legais (1% ao mês) a 

partir da citação e correção monetária pelo índice INPC desde o 

vencimento do título. Condeno a Requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 747645 Nr: 44899-94.2011.811.0041

 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: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERMÍNIO GALDINO CORTEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Por consequência, indefiro o pedido de fls. 168/169 e determino que o 

Requerido efetue o pagamento integral dos honorários periciais, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Saliento, desde já, a impossibilidade de parcelamento 

dos honorários.Com o pagamento, intime-se o perito judicial para indicar 

dia e hora para início dos trabalhos.Da designação, intimem-se as partes e 

assistentes técnicos.Do laudo, às partes.Cumpra-se com a urgência que o 

caso requer, pois o presente feito está inserido na meta 2 do CNJ. 

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 819813 Nr: 26087-33.2013.811.0041

 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: RODRIGO JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TRANSPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARYENE DOS SANTOS CRISTO 

- OAB:20.933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:9833-AMT

 Vistos etc.

Verifico a inexistência de nulidade no laudo pericial de fls. 119/124, pois 

observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Assim, 

homologo o referido laudo.

Dando continuidade à instrução probatória, fixo como ponto controvertido 

da presente lide a comprovação, pela Requerida, da ocorrência de culpa 

de terceiro pela ocorrência do acidente noticiado na inicial.

Defiro a produção de prova testemunhal, assim como o depoimento 

pessoal das partes, conforme pleiteado em fl. 98.

Para tanto, designo audiência de instrução, debates e julgamento para o 

dia 28 de agosto de 2018, às 14:30 horas.

Intimem-se as partes pessoalmente para comparecimento ao ato, sob pena 

de confissão.

As partes deverão apresentar o rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, 

conforme estabelece o artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, e 

informar suas testemunhas da solenidade, nos termos do artigo 455 do 

mesmo Código.

Arrolada testemunha que reside em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para realização de sua oitiva.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 938853 Nr: 54045-57.2014.811.0041

 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: MAURO IVOGLO E CIA LTDA, MAURO IVOGLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR ROVERI GRANDE, EVOLUÇÃO 

TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3.844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, MARCO ANTONIO PIZZOLATO - 

OAB:68647/SP

 Sendo as partes legítimas e estando devidamente representadas, dou o 

feito por saneado.Fixo como ponto controvertido da presente lide a 

comprovação, por ambas as partes, da culpa pela ocorrência do acidente 

noticiado na inicial. Defiro a produção de prova testemunhal, assim como o 

depoimento pessoal do representante legal da Requerente, conforme 

pleiteado em fls. 180/182.Além disso, e com base no artigo 385 do Código 

de Processo Civil, entendo necessária para solução da controvérsia o 

depoimento pessoal do requerido Julio Cesar.Para tanto, designo audiência 

de instrução, debates e julgamento para o dia 27 de setembro de 2018, às 

14:30 horas.Intimem-se as partes pessoalmente para comparecimento ao 

ato, sob pena de confissão.As partes deverão apresentar o rol de 

testemunhas em 15 (quinze) dias, conforme estabelece o artigo 357, §4º, 

do Código de Processo Civil, e informar suas testemunhas da solenidade, 

nos termos do artigo 455 do mesmo Código.Arrolada testemunha que 

reside em comarca diversa, expeça-se carta precatória para realização 

de sua oitiva.Quanto aos demais pedidos de produção de prova (fl. 182), 

postergo sua apreciação para após a audiência instrutória.Cumpra-se com 

a urgência que o caso requer, pois o presente feito está inserido na meta 

2 do CNJ. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 770352 Nr: 23363-90.2012.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONATONI ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILZA SOARES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - 

OAB:2090/MT

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

OAB:13944/O

 Vistos etc.

Inexistindo impugnação e estando em consonância com a sentença, 

homologo o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial às fls. 109/110.

Além disso, observo que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a 

Executada realizou o adimplemento da dívida através das consignações 

realizadas durante a fase de conhecimento, assim como pelos depósitos 

noticiados às fls. 112/113, restando satisfeita na integralidade a 

obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da empresa Donatoni Engenharia LTDA para liberação 

dos valores consignados nos autos, conforme pleiteado no item “2” da 

petição de fls. 117/118.

 Defiro também a expedição de ofício ao Cartório competente para 

autorizar a lavratura da escritura do imóvel objeto da lide, diante da 

concordância por parte da empresa Donatoni Engenharia LTDA. Saliento 

que tal fato não isenta a parte interessada de recolher os emolumentos.

Cumpridas as diligências, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 893716 Nr: 25705-06.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR SANTAREM GOMES, NAIR GUASSU GOMES, 

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ I - SPE LTDA

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

IMOBILIÁRIA CUIABA IV - SPE LTDA, ADEMIR SANTAREM GOMES, NAIR 

GUASSU GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI BERTOTTI - 

OAB:12.163, FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI - OAB:OAB/MT 12.163, 

JOSÉ WALTER FERREIRA JÚNIOR - OAB:152.165/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLI BERTOTTI - 

OAB:12.163, JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da 

reconvenção apresentada por Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária 

CuiabáIV – SPE Ltda em face de Ademir Santarém Gomes e Nair Guassu 

Gomes, para condenar os Requerentes/Reconvindos no pagamento do 

valor total de R$7.509,36 (sete mil, quinhentos e nove reais e trinta e seis 

centavos), sem qualquer acréscimo de juros e correção monetária, bem 

como, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial da 

presente Ação ajuizada por Ademir Santarém Gomes e Nair Guassu 

Gomes em face de Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária CuiabáIV – SPE 

Ltda, para: 01) Condenar a Requerida a indenizar a parte autora 

referentes aos lucros cessantes que deverão ser apurados em liquidação 

de sentença, a titulo do pagamento de aluguel no valor médio do aluguel 

praticado nos outros imóveis pertencentes ao empreendimento imobiliário, 

pelo período do atraso na entrega do imóvel até a entrega do mesmo, 

acrescidos de correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir das datas 

em que se deixou de receber os aluguéis exigíveis e juros de mora de 1% 

(um por cento), desde a citação válida; 02) Condenar a Requerida a pagar 

o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a cada um dos Requerentes, á título 

de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês e 

correção monetária pelo índice INPC, a partir desta data; e, 03) Indeferir os 

pedidos de abstenção da cobrança dos valores de juros de obra, 

declaração de abusividade das cláusulas referentes aos juros de obra e 

comissão de permanência e a restituição em dobro dos valores pagos a 

título de juros de obra e comissão de permanência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 793037 Nr: 47122-83.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO HELIO MOREIRA, CLEIDE IMÓVEIS COMPRA 

VENDA E LOCAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO FERREIRA BATISTA, LUCIANE 

APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO NUNES - 

OAB:OAB/MT 22842/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL WILLIAN BATISTA - 

OAB:19.793/O/MT

 Vistos etc.

Considerando o aditamento e alteração dos pedidos e a causa de pedir da 

petição inicial, nos termos do postulado na petição de fls. 118/129, 

intime-se a requerida Luciane Aparecida da Silva para que se manifeste 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 329, II, do Código de 

Processo Civil.

Após, decorrido o prazo, certifique o necessário e venham os autos 

conclusos para decisão.

Cumpra-se com a urgência, tendo em vista que o presente feito está 

inserido na Meta 02 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, portanto, 

possui prioridade em sua tramitação e no cumprimento dos atos 

processuais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 905465 Nr: 33883-41.2014.811.0041

 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: CRISTINA PINHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDC - FÉRIAS, HOTÉRIS E TURISMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA CRISTINA SOUZA 

MADUREIRO - OAB:10.353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO MENDES SILVA 

COUTO - OAB:105.690 OAB/SP

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

presente Ação ajuizada por Cristina Pinheiro da Silva em face de Rdc – 

Férias Hotéis e Turismo, para: 01) Declarar rescindido o contrato firmado 

entre as partes; 02) Declarar a nulidade do artigo 19º, §7º, do Regimento 

Interno da Requerida; 03) Determinar que a Requerida restitua a 

Requerente a importância de R$2.440,70 (dois mil, quatrocentos e 

quarenta reais e setenta centavos), em uma única parcela, com incidência 

de correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir do desembolso de 

cada pagamento e os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação válida, deduzindo o percentual de 10% (dez por cento) do valor 

pago à título de indenização em favor da ré; 04) Rejeitar o pedido de 

indenização por danos morais; e, 05) Condenar a Requerida ao pagamento 

das custas processuais, bem como, de honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, 

nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 448484 Nr: 21978-78.2010.811.0041

 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 APARECIDA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICA QUIMICA PETROLEO E DERIVADOS 

LTDA, MAPFRE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, EMILIA CARLOTA GONÇALVES VILELA - 

OAB:13206/MT, GEANDRE BUCAIR SANTOS - OAB:7722/MT, LUIZE 

CALVI MENEGASSI - OAB:13700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS A. J. MARQUES - 

OAB:OAB/MS 4862, HOMERO STABELINE MINHOTO - OAB:26.346/SP, 

NADIR GONÇALVES DE AQUINO - OAB:116.353/SP, PAULO HENRIQUE 

CORRÊA MINHOTO - OAB:177342/SP

 Vistos etc.
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Diante do informado pelo Juízo da Comarca de São Gabriel do Oeste-MS 

(fls. 669/673), entendo que não há que se falar em conexão da presente 

demanda com a ação de n. 1323-52.2010.8.12.0043.

Isso porque, embora as ações se refiram ao mesmo acidente, não há 

possibilidade de prolação de decisões contraditórias ou conflitantes, 

diante da existência de partes e pedidos distintos. Aliás, tanto é assim que 

há outras ações sobre o mesmo acidente, que inclusive já foram 

sentenciadas por Juízos distintos e não houve prejuízos às partes.

Em assim sendo, não vislumbro a ocorrência das hipóteses previstas no 

artigo 55 do Código de Processo Civil, razão pela qual afasto a 

possibilidade de reunião das referidas ações.

Por outro lado, observo que o presente feito deve ser suspenso até o 

julgamento da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável de 

n. 30577-74.2008.811.0041 (cód. 360713), em trâmite perante o Juízo da 

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, a fim de 

posteriormente averiguar a legitimidade ativa ou não de Maria Aparecida 

Fernandes para pleitear a indenização pretendida na presente demanda.

Salienta-se que a Requerente não comprova que aquele feito foi julgado 

extinto e, ao contrário do alegado às fls. 629/631, constatei junto ao 

sistema PJE que a referida ação está seguindo seu trâmite regular.

Desta forma, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a” do Código de 

Processo Civil, suspendo a tramitação do presente feito até o julgamento 

da ação supracitada.

Noticiado o julgamento da referida ação, venham os autos conclusos para 

saneamento e possível julgamento antecipado da lide.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 703325 Nr: 37947-36.2010.811.0041

 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: DAYANE JESUS SILVA CAMPOS, DANIELLA JESUS 

SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICA QUIMICA PETROLEO E DERIVADOS 

LTDA, EDSON DE LAIA BOANERGES, MAPFRE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166-B/MT, DANIELLE CRISTINA BARBATO DA 

SILVA - OAB:9504/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

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

OAB:19018/A, CARLOS A. J. MARQUES - OAB:OAB/MS 4862, HOMERO 

STABELINE MINHOTO - OAB:26.346/SP, LUIZA C.C. FACCIN - 

OAB:MS/13.757, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - OAB:116.353/SP, 

PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - OAB:177342/SP

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação 

de Indenização ajuizada por Dayane Jesus Silva Campos e Daniella Jesus 

Silva Campos em face de Fabrica Química Petroleo e Derivados LTDA, 

Edson de Laia Boanerges e Mapfre Seguros para: 01) Rejeitar o pedido de 

indenização por danos materiais; 02) Condenar a parte Requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 35.000,00 

(trinta e cinco mil reais) para cada uma das Requerentes, cujo montante 

será acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

data do evento danoso e correção monetária pelo índice INPC a partir da 

prolação da presente, respondendo a Mapfre Seguros apenas até o limite 

da apólice firmada com a requerida Fábrica Química Petroleo LTDA; 03) 

Condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, que serão reciprocamente distribuídos em 50% (cinquenta 

por cento) entre eles, nos termos do artigo 85, §2º c/c artigo 86, ambos do 

Código de Processo Civil. A cobrança em face das Requerentes ficará 

suspensa, por inteligência do artigo 98, §3º, do mesmo Código (justiça 

gratuita).Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1107650 Nr: 13692-04.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERDAO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA, JOSE 

WENCESLAU DE SOUZA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE JULIANO RAMOS

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito.Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais.Deixo de fixar honorários advocatícios, em razão da 

ausência de manifestação da parte contrária.Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1131554 Nr: 23666-65.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELE RUPOLO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE APARECIDA MENDES 

PEREIRA - OAB:5019/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Franciele Rupolo e Silva ajuizou a presente Ação de Indenização por 

Danos Morais e Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsitos em face 

de Milton de Jesus, ambos qualificados nos autos.

A Requerente foi intimada na pessoa de seu patrono (fl. 43), bem como 

pessoalmente, para promover o andamento do feito, todavia quedou-se 

inerte (fl. 48).

Relatado o necessário.

 Decido.

Observa-se que a Requerente foi intimada na pessoa de sua advogada (fl. 

43) e pessoalmente (fl. 47) para promover o andamento do feito, todavia 

quedou-se inerte em ambas oportunidades, estando o processo 

paralisado há mais de 30 (trinta) dias.

O artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

Por sua vez, o artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, estabelece 

que o juiz ordenará o arquivamento do feito, extinguindo o processo, se a 

parte intimada pessoalmente, não suprir a falta em 05 (cinco) dias, o que 

ocorreu no caso presente.

Assim sendo, resta evidenciado o abandono da causa pela Autora, pois, 

ainda que intimada pessoalmente, não promoveu as diligências que lhe 

competia.

Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 485, § 1º, 

ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO a presente Ação de 

Indenização por Danos Morais e Materiais Decorrentes de Acidente de 

Trânsitos ajuizada por Franciele Rupolo e Silva em face de Milton de 

Jesus, sem resolução de mérito.

Sem custas ante a gratuidade judicial concedida a parte Requerente.

 Deixo de fixar honorários advocatícios, em razão da ausência de 

manifestação da parte contrária.

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 355874 Nr: 26267-25.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERAMICA GYOTOKU LTDA, NSA CERAMICAS E 

ACABAMENTOS, LUIS VASCO ELIAS SÍNDICO DA MASSA FALIDA- 

CERÂMICA GYOTOKU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORBAY GORAYEB ADVOCACIA S/C
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DO PRADO MAIA - 

OAB:269.369/SP, Fernada de Souza Mello - OAB:SP- 167.528, 

Florisbela Maria Guimarães Nogueira Meyknecht - OAB:SP 59.992, 

Ivan Clementino - OAB:66.509/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO CÉSAR FERNANDES - 

OAB:11801, FABRÍCIO TORBAY GORAYEB - OAB:6.351-MT, FERNANDO 

TORBAY GORAYEB - OAB:7361/MT

 Vistos etc.

Cerâmica Gyotoku LTDA promoveu o presente Cumprimento de Sentença 

em face de Torbay Gorayeb Advocacia S/A, ambos qualificados nos 

autos.

A parte Exequente foi intimada na pessoa de seu patrono (fl. 474), bem 

como pessoalmente, para promover o andamento do feito, todavia 

quedou-se inerte (fl. 488).

Relatado o necessário.

 Decido.

Observa-se que a Exequente foi intimada na pessoa de seu advogado (fl. 

474) e pessoalmente (fl. 487) para promover o andamento do feito, todavia 

quedou-se inerte em ambas oportunidades, estando o processo 

paralisado há mais de 30 (trinta) dias.

O artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

Por sua vez, o artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, estabelece 

que o juiz ordenará o arquivamento do feito, extinguindo o processo, se a 

parte intimada pessoalmente, não suprir a falta em 05 (cinco) dias, o que 

ocorreu no caso presente.

Assim sendo, resta evidenciado o abandono da causa pela Exequente, 

pois, ainda que intimada pessoalmente, não promoveu as diligências que 

lhe competia.

Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 485, § 1º, 

ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

Cumprimento de Sentença promovido por Cerâmica Gyotoku LTDA em face 

de Torbay Gorayeb Advocacia S/A, sem resolução de mérito.

Sem custas ante a gratuidade judicial concedida a parte Exequente.

 Deixo de fixar honorários advocatícios, em razão da ausência de 

manifestação da parte contrária.

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 26033 Nr: 2302-67.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CHECCHIM JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL CENTRAL ARMAZÉNS GERAIS

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

OAB:3.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONCALVES - OAB:5.362/ MT, SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL 

EL HAGE - OAB:5703-MT

 Vistos etc.

Antonio Checchim Junior promoveu o presente Cumprimento de Sentença 

em face de Brasil Central Armazéns Gerais LTDA, ambos qualificados nos 

autos.

O Exequente foi intimado por DJE para promover o andamento do feito, 

todavia quedou-se inerte (fl. 229).

Relatado o necessário.

 Decido.

Observa-se que o Exequente foi intimado por DJE para promover o 

andamento do feito, todavia quedou-se inerte, estando o processo 

paralisado há mais de 30 (trinta) dias.

 O artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

Assim sendo, resta evidenciado o abandono da causa pelo Exequente, 

pois não promoveu as diligências que lhe competia.

Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 485, § 1º, 

ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

Cumprimento de Sentença promovido por Antonio Checchin Junior em face 

de Brasil Central Armazéns Gerais LTDA, sem resolução de mérito.

Deixo de fixar honorários advocatícios, em razão da ausência de 

manifestação da parte contrária.

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 223695 Nr: 31344-20.2005.811.0041

 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: JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDA MARTINS BRANCO, JOSE MARIA 

QUADRI BRANCO, WOOD MATO GROSSO BRASIL EXPORTAÇÃO E 

IMPORTAÇÃO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA AMALIA ALVES - 

OAB:OAB/ MT 9534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SANTOS YEGROS - 

OAB:6406/MT, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT, ROSANGELA 

MARIA PEDROSO - OAB:8271

 Vistos etc.

José Gomes da Silva Filho propôs a presente Ação de Indenização por 

Danos Materiais e Morais por Prática de Ato Ilícito em face de Alda Martins 

Branco, Maria Quadri Branco e Wood Mato Grosso Brasil Exportação e 

Importação - ME, todos qualificados nos autos.

O Requerente foi intimado na pessoa de seu patrono e pessoalmente para 

promover as diligências que lhe competia, contudo, quedou-se inerte em 

ambas as oportunidades.

 Relatado o necessário.

 Decido.

Observa-se que o Requerente foi intimado na pessoa de seu advogado (fl. 

467) e pessoalmente (fl. 472) para promover o andamento do feito, todavia 

quedou-se inerte em ambas oportunidades, estando o processo 

paralisado há mais de 30 (trinta) dias.

O artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

Por sua vez, o artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, estabelece 

que o juiz ordenará o arquivamento do feito, extinguindo o processo, se a 

parte intimada pessoalmente, não suprir a falta em 05 (cinco) dias, o que 

ocorreu no caso presente.

Assim sendo, resta evidenciado o abandono da causa pelo Autor, pois, 

ainda que intimado pessoalmente, não promoveu as diligências que lhe 

competia.

Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo 

Civil.

 Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 32870 Nr: 6413-31.1997.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEBRAND DA SILVA COELHO, MARDEM 

MORAIS AYRES

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS VAZ CURVO - 

OAB:4715/MT

 Vistos etc.

Banco Bradesco S/A propôs a presente Ação de Execução de Título 

Extrajudicial em face de Waldebrand da Silva Coelho e Mardem Moraes 

Ayres, todos qualificados nos autos.

O Exequente foi intimado na pessoa de seu patrono (fl. 281), bem como 

pessoalmente, para promover o andamento do feito, todavia quedou-se 

inerte (fl. 289).

Relatado o necessário.

 Decido.

Observa-se que a parte Exequente foi intimada na pessoa de seu 

advogado (fl. 281) e pessoalmente (fl. 288) para promover o andamento 

do feito, todavia quedou-se inerte em ambas oportunidades, estando o 

processo paralisado há mais de 30 (trinta) dias.

O artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

Por sua vez, o artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, estabelece 

que o juiz ordenará o arquivamento do feito, extinguindo o processo, se a 

parte intimada pessoalmente, não suprir a falta em 05 (cinco) dias, o que 

ocorreu no caso presente.

Assim sendo, resta evidenciado o abandono da causa pelo Exequente, 

pois, ainda que intimado pessoalmente, não promoveu as diligências que 

lhe competia.

Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 485, § 1º, 

ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO a presente Execução 

de Título Extrajudicial ajuizada por Banco Bradesco S/A em face de 

Waldebrand da Silva Coelho e Mardem Moraes Ayres, sem resolução de 

mérito.

Condeno o Exequente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 888425 Nr: 22185-38.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÉLIA DE CASTRO ANTUNES MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CUSTODIO DE 

CARVALHO - OAB:9508 MT

 Vistos etc.

Itaú Unibanco S/A promoveu o presente Cumprimento de Sentença em 

face de Nelia de Castro Antunes Maciel, ambos qualificados nos autos.

O Exequente foi intimado na pessoa de seu patrono (fl. 169), bem como 

pessoalmente, para promover o andamento do feito, todavia quedou-se 

inerte (fl. 174).

Relatado o necessário.

 Decido.

Observa-se que o Exequente foi intimado na pessoa de seu advogado (fl. 

169) e pessoalmente (fl. 173) para promover o andamento do feito, todavia 

quedou-se inerte em ambas oportunidades, estando o processo 

paralisado há mais de 30 (trinta) dias.

O artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

Por sua vez, o artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, estabelece 

que o juiz ordenará o arquivamento do feito, extinguindo o processo, se a 

parte intimada pessoalmente, não suprir a falta em 05 (cinco) dias, o que 

ocorreu no caso presente.

Assim sendo, resta evidenciado o abandono da causa pelo Exequente, 

pois, ainda que intimado pessoalmente, não promoveu as diligências que 

lhe competia.

Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 485, § 1º, 

ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

Cumprimento de Sentença promovido por Itaú Unibanco S/A em face de 

Nelia de Castro Antunes Maciel, sem resolução de mérito.

Condeno o Exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, 

caso houver.

 Deixo de fixar honorários advocatícios, em razão da ausência de 

manifestação da parte contrária.

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 370512 Nr: 7274-94.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALOCAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6.727/MT, 

FRANCO BONATELLI - OAB:10.224/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR JUNIOR BRUN - 

OAB:9097/MT

 Vistos etc.

Alocar LTDA propôs a presente Execução de Título Extrajudicial em face 

de Clautur Viagens e Turismo, ambos qualificados nos autos.

A parte Exequente foi intimada na pessoa de seu patrono (fl. 134), bem 

como pessoalmente, para promover o andamento do feito, todavia 

quedou-se inerte (fl. 146).

Relatado o necessário.

 Decido.

Observa-se que o Exequente foi intimado na pessoa de seu advogado (fl. 

134) e pessoalmente (fl. 145) para promover o andamento do feito, todavia 

quedou-se inerte em ambas oportunidades, estando o processo 

paralisado há mais de 30 (trinta) dias.

O artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

Por sua vez, o artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, estabelece 

que o juiz ordenará o arquivamento do feito, extinguindo o processo, se a 

parte intimada pessoalmente, não suprir a falta em 05 (cinco) dias, o que 

ocorreu no caso presente.

Assim sendo, resta evidenciado o abandono da causa pelo Exequente, 

pois, ainda que intimado pessoalmente, não promoveu as diligências que 

lhe competia.

Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 485, § 1º, 

ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO a presente Execução 

de Título Extrajudicial proposta por Alocar LTDA em face de Clautur 

Viagens e Turismo, sem resolução de mérito.

Condeno a parte Exequente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, caso houver.

 Deixo de fixar honorários advocatícios, em razão da ausência de 
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manifestação da parte contrária.

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 768001 Nr: 20853-07.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFECÇÕES SHIROMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAYNA COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN COLONHESE - 

OAB:241799/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Confecções Shiroma LTDA ajuizou a presente Ação de Execução Forçada 

Contra Devedor Solvente em face de Tayna Comércio de Confecções 

LTDA, ambas qualificados nos autos.

A parte Exequente foi intimada na pessoa de sua advogada (fl. 52), bem 

como pessoalmente, para promover o andamento do feito, todavia 

quedou-se inerte (fl. 58).

Relatado o necessário.

 Decido.

Observa-se que a Exequente foi intimada na pessoa de sua patrona (fl. 

52) e pessoalmente (fl. 57) para promover o andamento do feito, todavia 

quedou-se inerte em ambas oportunidades, estando o processo 

paralisado há mais de 30 (trinta) dias.

O artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

Por sua vez, o artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, estabelece 

que o juiz ordenará o arquivamento do feito, extinguindo o processo, se a 

parte intimada pessoalmente, não suprir a falta em 05 (cinco) dias, o que 

ocorreu no caso presente.

Assim sendo, resta evidenciado o abandono da causa pela Exequente, 

pois, ainda que intimada pessoalmente, não promoveu as diligências que 

lhe competia.

Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 485, § 1º, 

ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO a presente Ação de 

Execução Forçada Contra Devedor Solvente ajuizada por Confecções 

Shiroma LTDA em face de Tayna Comércio de Confecções LTDA, sem 

resolução de mérito.

Condeno a Exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, 

caso houver.

 Deixo de fixar honorários advocatícios, em razão da ausência de 

manifestação da parte contrária.

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 67763 Nr: 5848-81.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE FABER VIEGAS, RONDON BRASIL VIEGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Newton Rabello de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONDON BRASIL VIEGAS - 

OAB:14206-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA BAPTISTA 

JARROS - OAB:6255/MT, JOAO VICENTE MONTANO SCARAVELLI - 

OAB:3933/MT, SANTO SCARAVELLI - OAB:2847-A/MT

 Vistos etc.

Espólio de Faber Viegas representado pelo inventariante Rondon Brasil 

Viegas promoveu o presente Cumprimento de Sentença em face de 

Newton Rabelo de Castro, todos qualificados nos autos.

 A parte Exequente pugna pela desistência da presente ação de Execução 

e, por consequência, a sua extinção.

Relatado o necessário.

 Decido.

 Posto isso, nos termos do parágrafo único, do artigo 200, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a desistência formulada pela parte Exequente 

(fl. 306) e, por consequência, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do 

mesmo Código, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem julgamento do 

mérito.

 Deixo de fixar honorários advocatícios, em razão da ausência de 

manifestação da parte contrária.

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 726557 Nr: 22371-66.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDA PEREIRA DA SILVA, DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉIA GURGEL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

ALENCAR CAMPOS - OAB:4123/MT

 Vistos etc.

Alda Pereira da Silva, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grasso, promoveu o presente Cumprimento de Sentença em face de 

Andréia Gurgel de Oliveira, ambas qualificadas na inicial.

 Em fl. 84 a Defensoria Pública pugna pela desistência do feito e, por 

consequência, a sua extinção.

Relatado o necessário.

 Decido.

 Posto isso, nos termos do parágrafo único, do artigo 200, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a desistência formulada em fl. 84 e, por 

consequência, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do mesmo 

Código, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem julgamento do mérito.

 Sem custas, em virtude da assistência judiciária gratuita.

 Deixo de fixar honorários advocatícios, em razão da ausência de 

manifestação da parte contrária.

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 215603 Nr: 24498-84.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA, KAROLINE RIBEIRO SILVA, 

SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA DE MORAES, PABLO JOSE MELATTI, 

SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE 

MATO GROSSO, KEILA SOUZA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTÃO ARQUITETURA E GERENCIAMENTO 

SOCIEDADE CIVIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9020, PABLO JOSE MELATTI - OAB:11096, PABLO JOSÉ 

MELATTI - OAB:11096/MT, SEBASTIÃO AUGUSTO CORREA DE 

MORAES - OAB:10.416/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIANA DE ANDRADE 

BIANCHI - OAB:285656, LUIZ CARLOS SOARES FERNANDES - 

OAB:68017

 Vistos etc.

Com base no artigo 782, §3º, c/c artigo 782, §5º, ambos do Código de 

Processo Civil, defiro a inclusão do nome da Executada junto ao rol dos 

órgãos de inadimplentes, conforme requerido no item “b” da petição de fls. 

1197/1198, que será realizado via sistema Serasajud. O extrato segue 

anexo à presente.

Em caso de pagamento da obrigação, determino que a Exequente informe 

este Juízo imediatamente, para cancelamento da inscrição (artigo 782, §2º, 

do Código de Processo Civil).
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Defiro a penhora e avaliação sobre o bem imóvel indicado à fls. 

1200/1207, conforme requerido no item “a” da petição supracitada, na 

proporção que se refere à Executada.

 Expeça-se carta precatória para tanto.

Nomeio o Executado como fiel depositário do bem, nos termos do artigo 

840 do Código de Processo Civil.

A parte Exequente deverá providenciar a averbação da penhora no 

registro competente (art. 844, do Código de Processo Civil).

 Da penhora e avaliação, intimem-se as partes.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 812235 Nr: 18724-92.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO CUIABANO

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

LTDA ME, LUIZ ROBERTO HENRIQUE MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:14870, KATIELE CARRIEL - OAB:18642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Certifico que as informações prestadas pela Receita Federal 

encontram-se à disposição da parte requerente, porém em razão de ser 

correspondência protegida por sigilo fiscal, foram arquivadas em PASTA 

PRÓPRIA nesta Secretaria, conforme determina o item 2.16.4 da C.N.G.C.

Luciene M. de Brito

Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 925793 Nr: 47005-24.2014.811.0041

 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: PRISCILA PERGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI EDUCACIONAL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14.559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT

 Vistos etc.

Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 126/128, anote junto à 

autuação e capa dos autos.

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu advogado para que efetue 

o pagamento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, §3º, Código de Processo Civil).

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a parte Executada apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 890176 Nr: 23326-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSWALDO ALVES & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E 

SILVA CARVALHO - OAB:8649/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 86/88 anote junto à autuação e 

capa dos autos.

Intime-se a parte Executada via edital (art. 513, §2º, inciso IV, Código de 

Processo Civil) para que efetue o pagamento da obrigação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena penhora de quantos bens forem necessários para 

cumprimento da obrigação (art. 523, §3º, Código de Processo Civil).

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a parte executada apresentar 

impugnação nos próprios autos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1074528 Nr: 57347-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUEIROZ FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁLAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 60/61, anote junto à autuação 

e capa dos autos.

Intime-se a parte Executada pessoalmente para que efetue o pagamento 

da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena penhora de quantos 

bens forem necessários para cumprimento da obrigação.

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para o executado apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 836035 Nr: 41096-35.2013.811.0041

 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: DENISE APARECIDA SEBBA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO 

- OAB:OAB/MT 17992-O, MAX NASCIMENTO DE REZENDE - 

OAB:16.826/MT

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

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Vistos etc.

Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 211/215, anote junto à 

autuação e capa dos autos.

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu advogado para que efetue 

o pagamento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, §3º, Código de Processo Civil).

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a parte Executada apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 852395 Nr: 55203-84.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVANTEL MARCHIORI & CIA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA MUITO MAIS - EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO YUJI YASHIRO - 

OAB:16.250, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:9.079/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu advogado para pagar a 

quantia indicada em fls. 48/49, no prazo legal.
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Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1141450 Nr: 28042-94.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO RODRIGUES MOTA

 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:

 Vistos etc.

Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 73/74, anote junto à autuação 

e capa dos autos.

Intime-se a parte Executada pessoalmente para que efetue o pagamento 

da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena penhora de quantos 

bens forem necessários para cumprimento da obrigação.

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para o executado apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 833463 Nr: 38896-55.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT, MAURA BENEDITA DA COSTA MARQUES DE 

ANDRADE - OAB:12596

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT

 Vistos etc.

Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 412/416, anote junto à 

autuação e capa dos autos.

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu advogado para que efetue 

o pagamento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, §3º, Código de Processo Civil).

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a parte Executada apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1078093 Nr: 275-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILO SANTOS 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:

 Vistos etc.

Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 89/90, anote junto à autuação 

e capa dos autos.

Intime-se a parte Executada pessoalmente para que efetue o pagamento 

da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena penhora de quantos 

bens forem necessários para cumprimento da obrigação.

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para o executado apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1075465 Nr: 57724-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVANILDO AUGUSTO 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:

 Vistos etc.

Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 48/51, anote junto à autuação 

e capa dos autos.

Intime-se a parte Executada pessoalmente para que efetue o pagamento 

da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena penhora de quantos 

bens forem necessários para cumprimento da obrigação.

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para o executado apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 799560 Nr: 5986-72.2013.811.0041

 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: DILMA ALVES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILZOMAR PEREIRA BEJARANO - 

OAB:15199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZELA DURAND - 

OAB:12.208-A

 Vistos etc.

Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 278/279, anote junto à 

autuação e capa dos autos.

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu advogado para que efetue 

o pagamento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, §3º, Código de Processo Civil).

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a parte Executada apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1064110 Nr: 52766-02.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVAL FRANCISCO 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Vistos etc.

Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 101/103, anote junto à 

autuação e capa dos autos.

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu advogado para que efetue 

o pagamento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, §3º, Código de Processo Civil).
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Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a parte Executada apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1076738 Nr: 58430-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVAINE LOURENÇO DE MELO

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

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

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 94/96, anote junto à autuação 

e capa dos autos.

Intime-se a parte Executada pessoalmente para que efetue o pagamento 

da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena penhora de quantos 

bens forem necessários para cumprimento da obrigação.

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para o executado apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 910988 Nr: 37473-26.2014.811.0041

 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: VIDRAÇARIA GUAPORÉ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROMOSHOPPING SERVIÇOS E 

EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, HARRISON RAINIER RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA AMÁLIA ALVES - 

OAB:9534, RENATO CAPELLETTI - OAB:9138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, rejeito os Embargos Monitórios opostos e, por 

consequência, com fundamento no artigo 702, §8º c/c artigo 487, inciso I, 

ambos do Código de Processo Civil, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da inicial da Ação Monitória ajuizada por Vidraçaria Guaporé Ltda 

em face de Promoshopping Serviços e Empreendimentos Ltda – ME e 

Harrison Rainier Ribeiro, constituindo em título executivo judicial os 

cheques acostados em fls. 20/21, cujo valor deverá ser atualizado 

conforme o teor da presente. Condeno os requeridos/embargantes ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil.Intime-se pessoalmente a Defensoria Pública Estadual na forma da 

lei.Com o decurso de prazo recursal, intime-se o requerente para que 

promova o cumprimento de sentença, procedendo com as anotações junto 

ao Sistema Apolo e na capa dos autos referente a conversão da presente 

em título executivo. Intimado para promover o cumprimento de sentença e 

não havendo manifestação, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 889966 Nr: 23193-50.2014.811.0041

 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: REDCOR DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAGUAR COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, REJEITO os Embargos Monitórios opostos e, por 

consequência, com fundamento no artigo 702, §8º c/c artigo 487, inciso I, 

ambos do Código de Processo Civil, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE 

os pedidos da inicial constituindo em título executivo judicial as notas 

fiscais acostadas em fl. 30, fl. 32, fl. 34, fl. 36 e fl. 38, cujos valores 

deverão ser atualizados conforme a presente sentença. Condeno a 

Requerida/Embargante ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, 

§2º, do Código de Processo Civil.Intime-se pessoalmente a Defensoria 

Pública Estadual, nos termos da Lei.Certificado o trânsito em julgado, 

intime-se a Requerente para que traga planilha de cálculo atualizada, nos 

termos da presente decisão, em seguida intime-se a Requerida via edital 

(art. 513, §2º, inciso IV, CPC) para que efetue o pagamento da obrigação 

em 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 523 do CPC, sob pena penhora 

de quantos bens forem necessários para cumprimento da obrigação (art. 

523, §3º, NCPC).Transcorrido o prazo do caput, do artigo 523, e não 

havendo pagamento, arbitro multa e honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento), cada, nos termos do artigo 523, §1º, do NCPC.Por fim, 

proceda-se com as anotações junto ao Sistema Apolo e na capa dos 

autos referente a conversão da presente em título executivo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 896243 Nr: 27178-27.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONI CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA, SISTEMA 

FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABA IV - SPE LTDA, 

RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

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

IMOBILIÁRIA CUIABA IV - SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS S/A, SIMONI CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR 

- OAB:OAB/SP 152165, RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165, MARIA APARECIDA DA CRUZ 

OLIVEIRA ARAUJO - OAB:12.933/MT, RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

 Desta feita, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa 

Rodobens Negócios Imobiliários S/A. Não havendo matérias prejudiciais de 

mérito a serem analisadas, dou o feito por saneado. Com relação às 

provas a serem produzidas, entendo que o feito refere-se tão somente a 

questões contratuais não havendo necessidade da produção de outras 

provas além das já existentes nos autos, contudo, deixo de proferir 

sentença neste momento em razão da pendência processual que passo a 

expor abaixo. A parte Requerente compareceu aos autos por meio da 

petição de fls. 210/217, acompanhada dos documentos de fls. 218/237, 

pretendendo a concessão de liminar para que as Requeridas fossem 

compelidas a entregar o imóvel objeto da lide, contudo, na mencionada 

peça processual a Autora pugnou pela condenação das Requeridas em 

indenização por danos materiais no valor de R$7.800,00 (sete mil e 

oitocentos reais). Dito isso, observo da petição inicial a inexistência de 

pedido relativo a condenação em indenização por danos materiais para o 

custeio dos alugueis despendidos com outro imóvel, em assim sendo e 

para que se evite arguições de nulidades futuras, intime-se a parte 

Requerida para que manifeste seu consentimento ou não, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 329, II, do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo, certifique o necessário e venham os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 748668 Nr: 835-62.2012.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA CARDOSO DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIMAN TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CARDOSO SALES 

DA SILVA (UNIJURIS/UNIC) - OAB:7.590-B/MT, HELIODORO SANTOS 

NERY - OAB:4.630/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial 

da Ação de Consignação em Pagamento ajuizada por Andreia Cardoso da 

Silva em face de Caiman Tubos e Conexões de PVC LTDA, confirmando a 

liminar deferida em fl. 17/verso.Condeno a Requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo R$ 1.000,00 (um 

mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, cujo 

montante deverá ser revertido em favor da Defensoria Pública.Transitada 

em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1042218 Nr: 42594-98.2015.811.0041

 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: ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO

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

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14760/MT, DANIEL RACHEWSSKY ASCHEIR - OAB:16449, 

GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO EULLER BARROS 

ROCHA - OAB:12140

 Vistos etc

Observando que o Código de Processo Civil estabeleceu incentivo aos 

meios alternativos de solução de conflitos (artigo 3, §3º, do Código de 

Processo Civil) e ante possibilidade de conciliação, conforme requerimento 

das partes (fls. 343 e 345), determino a remessa dos autos à Central de 

Conciliação deste Fórum para agendamento de audiência conciliatória.

Com o agendamento, intimem-se as partes na pessoa de seus patronos 

para comparecimento, salientando que a ausência injustificada 

caracterizará ato atentatório à dignidade da justiça.

As partes em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público.

Restando infrutífera a conciliação, venham os autos conclusos para 

sentença.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 891044 Nr: 23931-38.2014.811.0041

 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: NAIARA CRISTINA BRAZ DA SILVA, IUNI 

EDUCACIONAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI EDUCACIONAL S.A, NAIARA CRISTINA 

BRAZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, NELSON FREDERICO KUNZE PINTO - 

OAB:9.297, NORMA SUELLI DE CAIRES GALINDO - OAB:MT/ 6.524-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, NELSON FREDERICO KUNZE PINTO - 

OAB:9.297

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos da 

inicial da Ação ajuizada por Naiara Cristina Braz da Silva em face de Iuni 

Educacional S.A., revogando a tutela concedida em fls. 23/24, bem como, 

JULGO EXTINTA a reconvenção de fls. 110/123, por perda do objeto. Sem 

custas, ante a assistência judiciária gratuita.Com base no princípio da 

causalidade, condeno a Requerente ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

da causa, por inteligência do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, 

cuja cobrança ficará suspensa por força do artigo 98, §3º, do mesmo 

Código (justiça gratuita).Transitada em julgado a presente, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Cumpra-se. 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 15352 Nr: 14812-10.2001.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILZA DE JESUS SOARES DA SILVA, GERALDO 

CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEYSE FÁTIMA MAGALHÃES DE SOUZA, 

NILZA EHRETE MAGALHAES, CARLOS FERNANDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA LITIELY DA ROSA 

MORENO - OAB:20.572/O, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MARIADE MORAES - 

OAB:3255/MT

 Vistos etc.

Em observância ao artigo 9º, caput, e 10º, ambos do Código de Processo 

Civil, intime-se a parte Exequente para que se manifeste acerca do contido 

em fls. 222/230, no prazo legal.

 Após, voltem os autos conclusos para decisão.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1112093 Nr: 15589-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA MONTEIRO SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZEDNA FERNANDES GASPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL MIRANDA SILVA 

LOUZICH - OAB:19426/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO DE MORES 

GODINHO JÚNIOR - OAB:13.565/MT

 Feito a necessárias elucidações, observo que a parte Exequente 

pretende o recebimento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

imóvel, prevista no contrato de venda de fls. 37/38, o qual não foi objeto 

do acordo firmado entre as partes, portanto, chamo o feito a ordem para 

revogar a decisão de fl. 45 tão somente em relação ao pedido contido na 

alínea “c” (fl. 36). Quanto aos demais pedidos, observo que ficou 

estabelecido no acordo executado o pagamento dos débitos fiscais do 

imóvel que perfazem a quantia de R$5.565,45 (cinco mil, quinhentos e 

sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), conforme se vê do 

boleto juntado à fl. 42. Em assim sendo, defiro parcialmente o pedido 

contido na petição de fls. 50/51, por consequência, determino o 

levantamento da quantia de R$100.219,50 (cem mil, duzentos e dezenove 

reais e cinquenta centavos), já descontado o valor dos débitos fiscais 

devidos. Expeça-se ofício a Caixa Econômica Federal solicitando a 

transferência do valor acima citado, depositado na Conta Poupança n.º 

1968-4, Agência n.º 3276, Operação 013, para a conta bancária do 

patrono da Exequente, indicada à fl. 51. Cumprida as determinações, 

remetam-se os autos ao arquivo mediante as baixas e cautelas de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 889214 Nr: 22737-03.2014.811.0041

 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: ALESSANDRO FARIAS SANTOS, CYBELE MONIZ 

FIGUEIRA FARIAS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A, 

AMERICAN AIRLINES INC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCÓPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:154.694, EDUARDO AUGUSTO BORODNI MANZEPPI - 

OAB:MT/9203, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117/MT, 

THOMAS BENES FELSBERG - OAB:19.383/SP

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos da 

inicial da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por 
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Alessandro Farias Santos e Cybele Moniz Figueira em face de Gol Linhas 

Aéreas S/A e American Airlines Inc.Condeno os Requerentes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estiloPublique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 855525 Nr: 57954-44.2013.811.0041

 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: MATILDE R. C. KLETKE & CIA LTDA, JOSÉ ALEXANDRE 

DE CARVALHO KLETKE, PEDRO WERNER DE CARVALHO KLETKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENECOL ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA, 

ELIANE DE BARROS SANTOS, MARIO DOS SANTOS JUNIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARIANA ZACARKIM BARAO - 

OAB:14955, ROGÉRIO BARÃO - OAB:8313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANDRA FREITAS NEVES - 

OAB:45.774 GO

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 9º, III, da Lei n°. 8.245/1991 

c/c art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

contidos na presente Ação de Despejo c/c cobrança de aluguéis ajuizada 

por Matilde R. C. Kletke & Cia Ltda em face de Enecol Enegenharia e 

Manutenção Ltda, Mario dos Santos Júnior e Eliane de Barros Santos, 

para: 01) Declarar rescindido o contrato de locação firmado entre as 

partes; 02) Condenar os Requeridos, solidariamente, ao pagamento dos 

alugueis atrasados vencidos até o dia da efetiva desocupação do imóvel, 

tudo acrescido juros de 1% (um por cento) ao mês, na forma simples, 

desde a citação e correção monetária pelo índice IGP-M, contados da 

época do respectivo vencimento de cada aluguel vencido; 03) Condenar 

os Requeridos, solidariamente, ao pagamento da multa contratual no valor 

único de R$1.100,00 (um mil e cem reais); e, 04) Condenar os Requeridos, 

solidariamente, ao pagamento das custas judiciais, bem como, dos 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) no valor da 

condenação, atualizado, com base no que dispõe o artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil.Por fim, considerando que o imóvel já foi 

desocupado (fl. 59), deixo de determinar o despejo voluntário ou forçado 

(art. 63, § 1º, ‘a’, e art. 65, ambos da Lei 8245/91).Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 771090 Nr: 24143-30.2012.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMÃO VALLEJOS DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:MT/ 17.514, HERVITAN CRISTIAN CARULLA - 

OAB:19133 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Certifique-se o decurso de prazo para que a Requerida apresente 

contestação.

Certifique-se se todos os confinantes foram citados da presente 

demanda. Caso negativo, reitere-se o mandado de fl. 30.

Oficie-se o Município de Cuiabá para que manifeste eventual interesse na 

causa, juntando os documentos exigidos pelo referido ente à fl. 75.

Oficie-se o Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT) para que 

apresente o estudo cadastral da área objeto da lide, conforme pretendido 

pelo Estado de Mato Grosso (item “b” da petição de fl. 86). Junte com o 

ofício todos os documentos necessários, conforme manifestação do 

referido ente.

Com a resposta do INTERMAT, oficie-se o Estado de Mato Grosso para 

que manifeste eventual interesse na causa.

Considerando o longo lapso temporal decorrido desde o pedido de fl. 

95/verso, concedo ao Requerente o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentar a certidão de distribuição de ações possessórias em face da 

Requerida, sob pena de extinção do processo.

Transcorrido o prazo e não tendo sido sanado o vício, venham os autos 

imediatamente conclusos.

Cumpridas todas as diligências acima, remetam-se os autos ao Ministério 

Público Estadual para manifestação.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 871586 Nr: 10738-53.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.269/MT, MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - 

OAB:10.269/MT

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

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

OAB:OAB/SP 142.452

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

presente Ação ajuizada por Valdeci Gomes de Oliveira em face Gold Delos 

Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, para: 01) Declarar rescindido o 

contrato firmado entre as partes; 02) Determinar que a Requerida restitua 

ao Requerente os valores pagos, em uma única parcela, com incidência de 

correção monetária pelo índice INPC-IBGE a partir do desembolso e os 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida, 

deduzindo a Taxa de Gerenciamento de 15% (quinze por cento) do valor 

pago; 03) Rejeitar o pedido de indenização por danos morais; e 04) 

Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais, bem como, 

dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código 

de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 839991 Nr: 44439-39.2013.811.0041

 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: ROGERIO WAGNER SOARES QUINTAS DA NOBREGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR IMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CARDOSO SALES 

DE OLIVEIRA - OAB:7.590-B, HELIODORO SANTOS NERY-UNIJURIS - 

OAB:4630/MT

 Diante do exposto, e por tudo que dos autos constam, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE 

IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial e, condeno o Requerente ao 

pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da causa, atualizado, nos termos do artigo 85, §2º, 

do Código de Processo Civil, cuja cobrança ficará suspensa por força do 

que dispõe o artigo 98, §3º, do mesmo diploma processual já citado.Sem 

custas ante a gratuidade concedida ao Autor. Intime-se pessoalmente a 

Defensoria Pública Estadual, nos termos da Lei. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 177396 Nr: 24928-70.2004.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELNISSON GONÇALVES DA SILVA, ADAILTON 

GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDISON SANTOS CARNEIRO, CLAUDIO 

BATISTA LEITE
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11.390/MT, GABRIEL COSTA LEITE - OAB:6608/MT, Mailla Neves 

Rocha - OAB:19115/E

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos da 

inicial da Ação Anulatória ajuizada por Elnisson Gonçalves da Silva em 

face de Gedison Santos Carneiro e Claudio Batista Leite.Condeno o 

Requerente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 

85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja cobrança ficará suspensa, por 

força do artigo 98, §3º, do mesmo Código (justiça gratuita).Transitada em 

julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 365422 Nr: 3414-85.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILTO NOGUEIRA FIXINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:MT10.887

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, JEONATHAN SUEL DIAS - OAB:15.978/MT

 Vistos etc.

Vanilto Nogueira Fixina, ora Executado, por meio da petição de encarta às 

fls. 125/126 comunica o pagamento total da obrigação por meio de 

depósito bancário, tendo como favorecido, terceiro estranho aos autos, 

que segundo ele, trata-se do filho do Exequente. Informou ainda que a 

cártula não teria sido paga em razão de erro no preenchimento, o que 

seria culpa exclusiva do apresentador, ora Exequente.

Das alegações acima, devidamente intimado, o Exequente à fl. 138 apenas 

impugnou a alegação sobre o suposto motivo da devolução da cártula e 

fez requerimento para que o emissor juntasse aos autos cópia do verso 

do supracitado título de crédito.

Decido.

Ainda que o depósito tenha sido em nome de pessoa estranho à relação 

processual, em sede do contraditório, o Exequente não impugnou a 

alegação de adimplemento da obrigação e tampouco os documentos que 

acompanham a petição, o que demonstra concordância com o pagamento.

Desta forma, declaro adimplida a obrigação e com base no art. 924, II do 

Código de Processo Civil, extinguindo o processo com resolução de 

mérito.

 Após as baixas de estilo. Ao arquivo.

7ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1016450-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA HEITOR DE MENDONCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA PRISCILLA GAMARRA MENA BARRETO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1016450-65.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Assinalo que a parte 

Autora não cumpriu com rigor o que dispõe o regulamento deste Estado no 

tocante à comprovação do recolhimento das custas processuais de 

distribuição da ação (Resolução 03/2018-TP), in verbis: Art. 46. A emissão 

de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias 

eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo 

distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico. 

Parágrafo único. O peticionante deverá juntar aos autos a guia e o 

comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias. Isto 

porque, na petição do Id.13659587 não trouxe aos autos a guia que 

representa o comprovante de pagamento do Id.13659634, conforme 

determina o dispositivo citado. Desta feita, INTIME-SE a parte Autora, para 

no prazo de 05 (cinco) dias, traga aos autos a guia relativa ao 

recolhimento das custas de distribuição da ação, nos termos do artigo 

citado. Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para análise 

da liminar. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014114-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA GALDINA BATISTA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL GUEDES OAB - MT7089/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, designo o dia 24/09/2018, às 08h00min 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: 1013906-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITALO BRUNO DIAS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para manifestar do pagamento da condenação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019200-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MARTINS DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte Autora para apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013758-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO REGINALDO DE ALMEIDA (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 autora para manifestar do pagamento da condenação.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021344-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY GONÇALVES FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLY TEODORO HUANCA GONZALES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

CP nº 1021344-84.2018.8.11.0041 Vistos, De acordo com o art. 260, 

inciso II, do CPC, são requisitos da carta precatória o inteiro teor da 
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petição, do despacho judicial e o instrumento do mandato conferido ao 

advogado. No caso, em que pese estarem elencados no artigo 260 CPC, 

os requisitos essenciais da carta precatória, verifica-se que a presente 

missiva não se encontra revestida dos requisitos legais, pois tendo como 

objeto: a citação, foi distribuída desacompanhada de cópia da petição 

inicial e da Procuração. 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

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1021365-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE PAULA CUNHA (REQUERENTE)

JOANA DA COSTA ALVES MARTINS CUNHA (REQUERENTE)

EDNA DE PAULA CUNHA CORREA (REQUERENTE)

LEIA DE PAULA CUNHA (REQUERENTE)

CLEIDE DE PAULA AZEVEDO (REQUERENTE)

IDALINA APARECIDA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT23031/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Alvim de Paula Cunha (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1021365-60.2018.8.11.0041 Vistos, O pedido de Alvará para 

levantamento de valores depositados em conta bancária de pessoa já 

falecida é matéria de competência da Vara Especializada de Família e 

Sucessões de Cuiabá-MT, para onde determino a redistribuição deste 

feito, com as homenagens deste Juízo. Intimem-se os requerentes. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021342-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTERNATIVA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE DE GOES AMARAL OAB - MT14951/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

SEGURALTA OESTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Indenização por Dano material e Moral, 

distribuída sem o devido recolhimento das custas processuais. Inexistindo 

pedido de gratuidade nos autos, intime-se a parte requerente, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, anexando no feito a 

Guia de recolhimento das custas processuais com o respectivo 

comprovante de pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial e 

cancelamento do feito (art. 290 do CPC). Consigne-se que as custas dos 

feitos que tramitam no PJE, encontra-se regulamentada no Provimento 

22/2016-CGJ, de 1º de julho de 2016, e a emissão da Guia de Distribuição 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia eletrônica. Decorrido o prazo, 

voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020175-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS NICACIO CHAVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c 

Indenização por Danos Morais, promovida em desfavor de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais, onde a parte requerente pretende o recebimento 

desta demanda sem a apresentação do protocolo do procedimento 

administrativo, alegando recusa no recebimento pela requerida. Em que 

pesem as alegações da parte requerente, sabe-se que a provocação do 

Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, em demandas 

envolvendo DPVAT, já foi reconhecida pelo STF no julgamento de 

03/09/2014 do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão 

geral, reafirmado no RE 839.314. Sabe-se ainda, que ouve pela 

Seguradora Lider, na qualidade de detentora da administração do seguro 

Dpvat, credenciamento e disponibilização de novos pontos de atendimento 

para o recebimento do Seguro Dpvat em 02/07/2018. Dessa forma, 

havendo disponibilização de novos pontos de atendimento para o 

recebimento do Seguro Dpvat, inexiste razão para o requerente postular 

em Juízo em data posterior o pagamento do seguro DPVAT, sem 

demonstração do requerimento pleiteado, na via administrativa. Dessa 

forma, não estando configurada a formação de conflito a ser solucionado 

pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via DJE, por seu patrono, 

para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, anexando nos autos a 

cópia do requerimento administrativo, para posterior prosseguimento do 

feito. Consigne-se que o não atendimento de tais providências acarretará 

no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único do CPC). 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 

com ou sem manifestação, voltem-me os autos à conclusão. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020268-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL MANOEL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte requerente pretende o recebimento desta demanda sem a 

apresentação do protocolo do procedimento administrativo, alegando 

recusa no recebimento pela requerida. Em que pesem as alegações 

apresentadas pela parte requerente, sabe-se que a provocação do Poder 

Judiciário após percorrer a via administrativa, em demandas envolvendo 

DPVAT, já foi reconhecida pelo STF no julgamento de 03/09/2014 do 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, reafirmado 

no RE 839.314. Sabe-se ainda, que ouve pela Seguradora Lider, na 

qualidade de detentora da administração do seguro Dpvat, credenciamento 

e disponibilização de novos pontos de atendimento para o recebimento do 

Seguro Dpvat em 02/07/2018. Assim, inexiste razão para o requerente 

postular em Juízo, em data posterior, o pagamento do seguro DPVAT, sem 

a demonstração do requerimento pleiteado, na via administrativa. Dessa 

forma, não estando configurada a formação de conflito a ser solucionado 

pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via DJE, por seu patrono, 

para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, anexando nos autos a 

cópia do requerimento administrativo, para posterior prosseguimento do 

feito. Consigne-se que o não atendimento de tais providências acarretará 

no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único do CPC). 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 

com ou sem manifestação, voltem-me os autos à conclusão. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020599-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA LUCILA DE CAMPOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 
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promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte requerente pretende o recebimento desta demanda sem a 

apresentação do protocolo do procedimento administrativo, alegando 

recusa no recebimento pela requerida. Em que pesem as alegações 

apresentadas pela parte requerente, sabe-se que a provocação do Poder 

Judiciário após percorrer a via administrativa, em demandas envolvendo 

DPVAT, já foi reconhecida pelo STF no julgamento de 03/09/2014 do 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, reafirmado 

no RE 839.314. Sabe-se ainda, que ouve pela Seguradora Lider, na 

qualidade de detentora da administração do seguro Dpvat, credenciamento 

e disponibilização de novos pontos de atendimento para o recebimento do 

Seguro Dpvat em 02/07/2018. Assim, inexiste razão para o requerente 

postular em Juízo, em data posterior, o pagamento do seguro DPVAT, sem 

a demonstração do requerimento pleiteado, na via administrativa. Dessa 

forma, não estando configurada a formação de conflito a ser solucionado 

pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via DJE, por seu patrono, 

para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, anexando nos autos a 

cópia do requerimento administrativo, para posterior prosseguimento do 

feito. Consigne-se que o não atendimento de tais providências acarretará 

no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único do CPC). 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 

com ou sem manifestação, voltem-me os autos à conclusão. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020471-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREIS PETROSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c 

Indenização por Danos Morais, promovida em desfavor de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais, onde a parte requerente pretende o recebimento 

desta demanda sem a apresentação do protocolo do procedimento 

administrativo, alegando recusa no recebimento pela requerida. Em que 

pesem as alegações apresentadas pela parte requerente, sabe-se que a 

provocação do Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, em 

demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecida pelo STF no julgamento 

de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão 

geral, reafirmado no RE 839.314. Sabe-se ainda, que ouve pela 

Seguradora Lider, na qualidade de detentora da administração do seguro 

Dpvat, credenciamento e disponibilização de novos pontos de atendimento 

para o recebimento do Seguro Dpvat em 02/07/2018. Assim, inexiste razão 

para o requerente postular em Juízo, em data posterior, o pagamento do 

seguro DPVAT, sem a demonstração do requerimento pleiteado, na via 

administrativa. Dessa forma, não estando configurada a formação de 

conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via 

DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, 

anexando nos autos a cópia do requerimento administrativo, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). 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 com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

à conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020764-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMAR PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte requerente pretende o recebimento desta demanda sem a 

apresentação do protocolo do procedimento administrativo, alegando 

recusa no recebimento pela requerida. Em que pesem as alegações 

apresentadas pela parte requerente, sabe-se que a provocação do Poder 

Judiciário após percorrer a via administrativa, em demandas envolvendo 

DPVAT, já foi reconhecida pelo STF no julgamento de 03/09/2014 do 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, reafirmado 

no RE 839.314. Sabe-se ainda, que ouve pela Seguradora Lider, na 

qualidade de detentora da administração do seguro Dpvat, credenciamento 

e disponibilização de novos pontos de atendimento para o recebimento do 

Seguro Dpvat em 02/07/2018. Assim, inexiste razão para o requerente 

postular em Juízo, em data posterior, o pagamento do seguro DPVAT, sem 

a demonstração do requerimento pleiteado, na via administrativa. Dessa 

forma, não estando configurada a formação de conflito a ser solucionado 

pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via DJE, por seu patrono, 

para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, anexando nos autos a 

cópia do requerimento administrativo, para posterior prosseguimento do 

feito. Consigne-se que o não atendimento de tais providências acarretará 

no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único do CPC). 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 

com ou sem manifestação, voltem-me os autos à conclusão. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020767-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MESAQUE ADAO BISPO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte requerente pretende o recebimento desta demanda sem a 

apresentação do protocolo do procedimento administrativo, alegando 

recusa no recebimento pela requerida. Em que pesem as alegações 

apresentadas pela parte requerente, sabe-se que a provocação do Poder 

Judiciário após percorrer a via administrativa, em demandas envolvendo 

DPVAT, já foi reconhecida pelo STF no julgamento de 03/09/2014 do 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, reafirmado 

no RE 839.314. Sabe-se ainda, que ouve pela Seguradora Lider, na 

qualidade de detentora da administração do seguro Dpvat, credenciamento 

e disponibilização de novos pontos de atendimento para o recebimento do 

Seguro Dpvat em 02/07/2018. Assim, inexiste razão para o requerente 

postular em Juízo, em data posterior, o pagamento do seguro DPVAT, sem 

a demonstração do requerimento pleiteado, na via administrativa. Dessa 

forma, não estando configurada a formação de conflito a ser solucionado 

pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via DJE, por seu patrono, 

para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, anexando nos autos a 

cópia do requerimento administrativo, para posterior prosseguimento do 

feito. Consigne-se que o não atendimento de tais providências acarretará 

no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único do CPC). 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 

com ou sem manifestação, voltem-me os autos à conclusão. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020774-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA CORDEIRO ROCHA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte requerente pretende o recebimento desta demanda sem a 

apresentação do protocolo do procedimento administrativo, alegando 

recusa no recebimento pela requerida. Em que pesem as alegações 

apresentadas pela parte requerente, sabe-se que a provocação do Poder 

Judiciário após percorrer a via administrativa, em demandas envolvendo 

DPVAT, já foi reconhecida pelo STF no julgamento de 03/09/2014 do 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, reafirmado 

no RE 839.314. Sabe-se ainda, que ouve pela Seguradora Lider, na 

qualidade de detentora da administração do seguro Dpvat, credenciamento 

e disponibilização de novos pontos de atendimento para o recebimento do 

Seguro Dpvat em 02/07/2018. Assim, inexiste razão para o requerente 

postular em Juízo, em data posterior, o pagamento do seguro DPVAT, sem 

a demonstração do requerimento pleiteado, na via administrativa. Dessa 

forma, não estando configurada a formação de conflito a ser solucionado 

pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via DJE, por seu patrono, 

para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, anexando nos autos a 

cópia do requerimento administrativo, para posterior prosseguimento do 

feito. Consigne-se que o não atendimento de tais providências acarretará 

no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único do CPC). 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 

com ou sem manifestação, voltem-me os autos à conclusão. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010279-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 28/09/2018, às 08h30min 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.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024985-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO RIBEIRO MOURAO (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 que, os Embargos de Declaração foram interpostos 

tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte Requerida para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido recurso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013637-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRYQUE OLIVEIRA TORQUATO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 28/09/2018, às 08h45min 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.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024978-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN ROGERIO LEMES DOS SANTOS RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, os Embargos de Declaração foram interpostos 

tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte Requerida para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido recurso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016316-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS DE JESUS BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 28/09/2018, às 09h00min 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: 1017333-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UILDISLENE BEZERRA DE SOUSA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da parte autora para manifestar do pagamento da condenação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016179-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERT LOPES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 28/09/2018, às 09h15min 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: 1002867-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE CAMPOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da parte autora para apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022618-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MAGNO DO SOCORRO PAULO GUIMARAES (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 que, os Embargos de Declaração foram interpostos 

tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte Requerida para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido recurso.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010061-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA MAGGI LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO)

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103/A (ADVOGADO)

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT0009233A (ADVOGADO)

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT0007967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE ANDRE BANDERA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, proceder a distribuição e, 

posterior comprovação da Carta precatória expedida no feito.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020761-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMIR DO ESPIRITO SANTO FARIAS (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 que, os Embargos de Declaração foram interpostos 

tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte Requerida para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido recurso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024919-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR FRANCISCO LEITE (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 autora para manifestar do pagamento da condenação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019890-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIR ANDRADE DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para apresentar contrarrazões recurso de 

apelação.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021371-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO JOSE DE ARRUDA (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 que, os Embargos de Declaração foram interpostos 

tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte Requerida para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido recurso.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021548-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA ALVES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, os Embargos de Declaração foram interpostos 

tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte Requerida para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido recurso.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021552-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER SILVA GONCALVES (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)

 

Certifico que, os Embargos de Declaração foram interpostos 

tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte Requerida para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido recurso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014861-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DE OLIVEIRA FRANCA (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 autora para manifestar do pagamento da condenação.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007389-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO IGOR CANDIDO DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da Requerida para apresentar contrarrazões ao Recurso de 

apelação.

Manifestação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017968-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO RONDON PEREIRA (REQUERENTE)

THALITA MARQUES ROBERTO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR AMANCIO PEREIRA MACHADO OAB - MS12479 (ADVOGADO)

ROBSON MARTINIANO MARQUES ROBERTO OAB - MS19295 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

 

Intimação da parte Requerida para se manifestar da petição constante no 

id n. 13724992 e 13725011.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 349028 Nr: 19352-57.2008.811.0041

 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: SORNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANOEIRO ALIMENTOS LTDA, CUIABOM 

ALIMENTOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO LUIZ DE ARAUJO - 

OAB:2.909/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DA CUNHA 

MACEDO - OAB:8074/MT, CAROLINA DEL'ISOLA RAMOS FRANTZ - 

OAB:10625/MT, GERALDO DA CUNHA MACEDO - OAB:7077/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1037442 Nr: 40297-21.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. L . SOLER FILHO EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE BOM DIA COMERCIO 

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CARDOSO DE SOUZA 

HIGA - OAB:14500/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MONTEIRO DA 

SILVA MOREIRA - OAB:6740, JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 4635, ROSELY AMARAL DE SOUZA - OAB:11.864

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 872409 Nr: 11358-65.2014.811.0041

 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: LENIR FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA GONÇALVES DA 

SILVA OLIVEIRA - OAB:12954/MT, FERNANDA MARTINS DE FARIAS - 

OAB:13.523-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO MELKE 

FILHO - OAB:11429/MS

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 286379 Nr: 8231-66.2007.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MACEDO, CARLOS ARTHUR BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSITA RIBEIRO DA SILVA, OLIMPIO P. 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: BENEDITO ALVES FERRAZ - 

OAB:5.632/MT, DALTON ADORNO TORNAVOI - OAB:OAB/MT 4729-A, 

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

RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082, IONI FERREIRA CASTRO - OAB:4298-B/MT, 

JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA - OAB:9.983/MT, MARCOS DANTAS 

TEIXEIRA - OAB:3850/MT, MARLY AKEMI SHIROMA NEPOMUCENO - 

OAB:9261/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6.270/MT, VALDRIANGELO 

SAMUEL FONSECA - OAB:6953/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça de fl.224.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 773284 Nr: 26426-26.2012.811.0041

 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: LUAN PERNE TIBALDI E SILVA, LUANA PERNE TIBALDI 

E SILVA, LUCIANO PERNE TIBALDI E SILVA, MARIANNA PERNE TIBALDI E 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA 

SANTOS FILHO - OAB:13.685/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11.660, EDYEN VALENTE CALEPIS - OAB:15005-A, 

MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12.099-B

 Certifico que, procedo com a intimação da parte Autora/recorrida, para, 

no prazo legal, contrarrazoar o recurso de apelação interposto nos autos 

fls. 390/433.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 931980 Nr: 50386-40.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON DREAN DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME BRITO - 

OAB:9.982-MS, HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS, PAULO DE TARSO 

PEGOLO - OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A

 Certifico que, procedo com a intimação da parte Autora/recorrida, para, 

no prazo legal, contrarrazoar o recurso de apelação interposto nos autos 

fls. 245/272.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1027201 Nr: 35470-64.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LA PROVENCE VIE DECORAÇÕES EIRELLI, KARLA 

KRAUSE BONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELLA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAISA FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:OAB/MT 12.815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO RICARDO X. S. 

RIBEIRO DA SILVA - OAB:170.101

 Certifico que, procedo com a intimação da parte Autora/recorrida, para, 

no prazo legal, contrarrazoar o recurso de apelação interposto nos autos 

fls. 95/99.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 833862 Nr: 39237-81.2013.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SEBASTIÃO GOMES DA SILVA ME

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE REZENDE IUNES DE 

SOUSA - OAB:12.867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA 

- OAB:OAB/MT 3125 - A

 Certifico que, procedo com a intimação da parte Autora/recorrida, para, 

no prazo legal, contrarrazoar o recurso de apelação interposto nos autos 

fls. 142/147.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1105203 Nr: 12641-55.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO PAES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO OSVALDO MATEUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:14.249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR BUSIQUIA - 

OAB:11.564-A

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 814297 Nr: 20770-54.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DE ANDRADE TORRILHAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECON S.A E TELEMAT CELULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TADEU CESARIO DA ROSA - 

OAB:18331/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 13.241-A, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 800024 Nr: 6448-29.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAULO RAMOS RODRIGUES, ELITA RAMOS 

RODRIGUES, ELIZANGELA RAMOS RODRIGUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA BEZERRA ROSA - 

OAB:18500, CARLOS AUGUSTO MELKE FILHO - OAB:11429/MS

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 1022 do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, para suspender a cobrança de juros moratórios nos 

termos da sentença de fls. 153/155, que somente poderão ser exigidos 

após o integral pagamento do passivo pela companhia seguradora.No 

mais, permanece a sentença tal como está lançada. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 16 de julho de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 394416 Nr: 29706-10.2009.811.0041

 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: HB ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL AMECOR LTDA

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT, TATIANA REZEGUE DO CARMO COLMAN - OAB:7.196 

OAB/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, comparecerem a 

perícia a ser realizada no átrio do Fórum no dia 30/08/2018 às 14:00h.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 795283 Nr: 1615-65.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA DE SOUZA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO MANGABEIRA JUNIOR - 

OAB:14857, RAFAEL PAIVA MACHADO - OAB:OAB-MT 20.827

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MONTEIRO DA 

SILVA MOREIRA - OAB:6.740/MT, JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT, MARCOS ROBERTO DE LACERDA - OAB:269239/SP, 

ROSELY AMARAL DE SOUZA - OAB:11.864

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 929759 Nr: 49165-22.2014.811.0041

 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: ALCIDES DONIZETT OLEGARIO

 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerida para, no prazo 

legal, trazer aos autos o comprovante de pagamento dos honorários 

periciais, conforme decisão de fls. 134/136.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1075811 Nr: 57855-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEFONICA BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO CORRENTE - AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARYSTÓBULO DE OLIVEIRA 

FREITAS - OAB:82.329/SP, SILVIA LETICIA DE ALMEIDA - OAB:SP - 

236.637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO CONCEIÇÃO 

JUNIOR - OAB:15471/PR, MARCELO MARQUES MUNHOZ - 

OAB:15.328/PR

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, comparecerem ao 

local da perecia a ser realizada no dia 30/07/2018 às 10:00h, no local do 

objeto a ser periciado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 925255 Nr: 46645-89.2014.811.0041

 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 CEZAR

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

S.A, MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ALVES SILVA - 

OAB:11.800/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Jacques Luciano 

Uchoa Costa - OAB:325150 OAB/SP, DANIELA PATINI - OAB:OAB/MT 
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11.660, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Código – 925255.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 460 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 455/458 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. 458 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 460.

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, 16 de Julho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1168876 Nr: 39629-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RÔMULO JOSÉ AZEVEDO DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Código – 1168876.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 184 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 174/179 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. 179 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 184.

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, 16 de Julho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 820811 Nr: 27034-87.2013.811.0041

 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: VITOR AFONSO DE ARRUDA, AVMGDA, ADACI 

CONCEIÇÃO MIRANDA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO AMORIM DE ARRUDA - 

OAB:15.634/MT

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

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 744238 Nr: 41267-60.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENICE COELHO GARCIA, LIVIA MARIA BIANCARDINI 

COELHO, MARA TENUTA RIBEIRO COELHO, SILBENE RIBEIRO COELHO DA 

CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARYSSAEL DE CAMPOS E KISS LTDA, 

STEPHANIA MARYSSAEL, HERTA KISS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EDUARDO TORRES 

ESGAIB - OAB:4474/MT, JOSE CARLOS DA CRUZ - OAB:622/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5.925/MT, MARIANNE N. TUNES DE OLIVEIRA 

TREMURA - OAB:13.645

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, efetuar o 

recolhimento da guia pública de diligência do Oficial de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1015627 Nr: 29996-15.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES - BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENICE PERES DO PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Cuiabá - OAB:

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Processo Cod. nº 1015627

VISTOS,

ACOLHO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto as fls. 40/43, tendo 

em vista que o processo foi encaminhado à conclusão equivocadamente 

quando ainda não havia transcorrido 30 (trinta) dias da publicação da 

intimação de fls. 36.

Por consequência, torno NULA a sentença de extinção de fls. 38, e 

determino o regular processamento do feito.

Anote-se o novo endereço da parte Requerida indicado as fls. 39 e 

renove-se a citação.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 14 de setembro de 2016.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021256-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR VIRGEM ESPINDOLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA OAB - MT16078/O (ADVOGADO)

ARLENE PEIXOTO DE LIMA OAB - MT10724/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1021256-46.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Assinalo que a parte 

Autora não cumpriu com rigor o artigo 319 do CPC, notadamente a 

qualificação correta das parte (inciso I) e valor da causa (inciso V). No 

que tange a qualificação das partes, além de o endereço do preambulo da 

exordial estar divergente do endereço constante na procuração e demais 

documentos anexados aos autos, o Autor não declinou sua qualificação 

profissional, nem o endereço eletrônico de ambas as partes. Já no que 

afeta ao valor da causa, o artigo 292, inciso VI do CPC, dispõe que, na 

ação em que há cumulação de pedidos (existência/validade de ato jurídico 

e indenizatória), não é adequado a fixação do valor da causa em patamar 

relativo apenas ao pleito indenizatório, eis que a regra é a somatória 

correspondente a todos os valores que alcançam a pretensão da parte 

Autora. Assinalo que a regra de fixação do valor da causa deve ser 

integralmente respeitada, um vez que influência no provimento 

jurisdicional, bem como na valoração das custas processuais, sobretudo 

nos honorários sucumbenciais (artigo 85, §2º do CPC). Desta feita, em 

respeito ao princípio da cooperação e economia processual, INTIME-SE a 

parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do 

referido Código de Processo Civil, EMENDAR A INICIAL, observando 

integralmente o artigo 319 do CPC, especialmente no que afeta a 

qualificação das partes (exatamente como preceitua o inciso I do 
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dispositivo), bem como a valoração da causa (inciso V do dispositivo), sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo supra, voltem os autos 

conclusos para análise ulteriores deliberações. Com fulcro no art. 98 CPC, 

presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da Requerente, 

e por consequência, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, até 

que se prove o contrário das informações exaradas. Intime-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004600-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE OLMEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANOMANI CARDOSO DA ROSA OAB - MT0016774A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1004600-14.2018.8.11.0041; CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo o despacho de ID nº , 

redesigno Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 14.08.2018, às 

10:30h, a ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da 

Capital-CEJUSC. Cuiabá-MT, 17 de julho de 2018 Thiago Ottoni Azambuja 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004600-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE OLMEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANOMANI CARDOSO DA ROSA OAB - MT0016774A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1004600-14.2018.8.11.0041; CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo o despacho de ID nº , 

redesigno Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 14.08.2018, às 

10:30h, a ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da 

Capital-CEJUSC. Cuiabá-MT, 17 de julho de 2018 Thiago Ottoni Azambuja 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013591-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILA MENDES BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (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 27/08/2018 às 

12:00, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003069-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MACARI (AUTOR)

MARIA KONZER MACARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE CARINE VALUTKY OAB - MT24246/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO BONINI (RÉU)

ANTONIO DINALO (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 27/08/18 às 10:00, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015038-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA BELLOTTI MOURA PIGINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO 

BRASIL (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 27/08/18 às 11:30 , 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015806-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS MEIRA SARLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS KENJI TANAKA OAB - MT20773/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL 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 27/08/18 às 11:00, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015536-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON CIRILO LEMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que a intimação e citação proferida nestes autos (Ids 

13677513, 13677512) para o dia 20/08/18 às 16:00 não consta na agenda 

compartilhada da Cejusc, assim, redesigno audiência de Conciliação para 

o dia 27/08/2018 às 11:30 horas, na Central de Medição e Conciliação da 

Capital.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015536-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON CIRILO LEMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que a intimação e citação proferida nestes autos (Ids 

13677513, 13677512 ) para o dia 20/08/18 às 16:00 não consta na agenda 

compartilhada da Cejusc, assim, redesigno audiência de Conciliação para 

o dia 27/08/2018 às 11:30 horas, na Central de Medição e Conciliação da 

Capital.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014540-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA CORREA DE CERQUEIRA MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LEANDRO CERQUEIRA MORAIS OAB - MT0012549A (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)

 

Certifico e dou fé que a intimação e citação proferida nestes autos (Ids 

13674382, 13674287) para o dia 20/08/18 às 08:30 não consta na agenda 

compartilhada da Cejusc, assim, redesigno audiência de Conciliação para 

o dia 27/08/2018 às 10:30 horas, na Central de Medição e Conciliação da 

Capital.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014540-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA CORREA DE CERQUEIRA MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CERQUEIRA MORAIS OAB - MT0012549A (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)

 

Certifico e dou fé que a intimação e citação proferida nestes autos (Ids 

13674382, 13674287 ) para o dia 20/08/18 às 08:30 não consta na agenda 

compartilhada da Cejusc, assim, redesigno audiência de Conciliação para 

o dia 27/08/2018 às 10:30 horas, na Central de Medição e Conciliação da 

Capital.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014353-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA RODRIGUES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a intimação e citação proferida nestes autos (Ids 

13686485, 13686484 ) para o dia 20/08/18 às 14:00não consta na agenda 

compartilhada da Cejusc, assim, redesigno audiência de Conciliação para 

o dia 27/08/2018 às 12:30 horas, na Central de Medição e Conciliação da 

Capital.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015837-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DURVAL DOS SANTOS PINHO (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)

 

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 27/08/18 às 10:30, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015710-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MENDES FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1015710-10.2018.8.11.0041 AUTOR: LEANDRO 

MENDES FREITAS RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A AT Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Reparação por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, 

ajuizada por Leandro Mendes Freitas, em desfavor de Energisa Mato 

Grosso Distribuidora de Energia S/A, ambos qualificados nos autos. Alega 

o requerente que é consumidor dos serviços da requerida através da 

unidade consumidora nº 6/1947701-7. Assevera que a partir de novembro 

de 2016, de forma alternada, passou a receber faturas de energia com 

valores elevados. Aduz que a fatura do mês de novembro de 2016 não 

corresponde ao consumo efetuado, uma vez que foi no patamar de R$ 

2.152,75 (dois mil cento e cinquenta e dois reais e setenta e cinco 

centavos). Menciona que na época, em razão dos serviços terem sido 

suspensos, realizou o parcelamento do débito, pagando o valor de R$ 

712,07 (setecentos e doze reais e sete centavos) de entrada, parcelando 

o valor remanescente que seria embutido nas faturas mensais. Afirma que 

no mês de agosto de 2017, recebeu nova fatura elevada no valor de R$ 

2.381,43 (dois mil trezentos e oitenta e um reais e quarenta e três 

centavos). Narra que, em março de 2018, foi surpreendido com a fatura 

no valor de 973,10 (novecentos e setenta e três reais e dez centavos). 

Por fim, informa que teve os serviços de energia suspenso. Por essa 

razão, requer, em sede de tutela de urgência, que a requerida restabeleça 

o fornecimento dos serviços de energia. Em síntese, eis o relatório. 

DECIDO. Segundo a nova sistemática processual, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória 

de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se 

refere especificamente à tutela de urgência, o regime geral está 

preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os 

pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza 

satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) 

a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora. Isto porque resta 

evidenciado nos autos que as faturas com vencimento em novembro de 

2016, agosto de 2017 e março de 2018, nos valores respectivos de R$ 

2.152,75 (dois mil cento e cinquenta e dois reais e setenta e cinco 

centavos), R$ 2.381,43 (dois mil trezentos e oitenta e um reais e quarenta 

e três centavos) e R$ 973,10 (novecentos e setenta três reais e dez 

centavos), se destoam das faturas anteriores, conforme análise das 

demais faturas acostadas no Id nº 12971171. Em análise ao histórico de 

contas é possível ver que as faturas anteriores foram emitidas com 

valores menores.Portanto, entendo presente a probabilidade do direito da 

parte autora. Da mesma forma, encontra-se presente o pressuposto do 

perigo de dano, tendo em vista que, caso a tutela não seja deferida, a 

parte requerente, será privada da utilização de um serviço público 

essencial. Apesar de ser suficiente a presença do perigo de dano para 

preenchimento do segundo requisito, na hipótese ora sub judice, faz-se 

presente, ainda, o risco ao resultado útil do processo, na medida em que, 

se a tutela provisória não for concedida agora por este juízo, há sério e 

concreto risco da parte autora ter seus dados negativados. Por fim, o § 3º 

do supracitado artigo 300 dispõe que não será concedida a tutela 

antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, o que também restou atendido no presente caso concreto, haja 

vista que, caso o pedido seja julgado improcedente ao final, as partes 

poderão perfeitamente retornar ao status quo ante, com a posterior 

inscrição dos dados da parte autora no cadastro restritivo de crédito, bem 

como com a regular suspensão do fornecimento de energia. Não obstante 

presente os requisitos para a concessão da tutela de urgência, cumpre 

anotar que a insurgência quanto aos valores supostamente excessivos 

das faturas não retira da parte autora a obrigação do pagamento ao 

menos do valor que entende devido, posto que afronta ao princípio da 

razoabilidade a mesma se beneficiar dos serviços de energia elétrica de 

forma graciosa. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in verbis: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA. Energia elétrica. Fatura de consumo com valor acima 

da média. Decisão agravada indeferindo a tutela provisória por ausência 

de probabilidade. Decisão que se reforma. Faturas em valor equivalente ao 

dobro da conta mais alta recebida pela parte autora e cerca de 300% 

superior às faturas anteriores. Valor de fatura que desequilibra orçamento 
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doméstico Inadimplência de fatura que gerou ameaça de corte de serviço 

essencial e deu azo à negativação do nome da parte autora. Recurso 

conhecido e provido para determinar que a ré se abstenha de interromper 

o serviço, condicionado ao depósito pela parte autora do valor de R$ 

165,35 que entende devido, determinando-se, ainda, a expedição de ofício 

ao órgão responsável para exclusão da negativação referente à fatura 

impugnada.” (TJRJ; AI 0055498-86.2017.8.19.0000; Rio de Janeiro; 

Vigésima Sexta Câmara Cível Consumidor; Rel. Desig. Des. Ricardo Alberto 

Pereira; DORJ 18/12/2017; Pág. 401). Portanto, entendo necessário o 

depósito em juízo do valor que a parte autora entende devido nas faturas 

contestadas. Posto isso, com base no artigo 300 do Código de Processo 

Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, o que faço para 

determinar que a requerida sob pena de aplicação de multa diária no valor 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 297, parágrafo único, 

c/c artigo 537, ambos do CPC, RESTABELEÇA, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora 

UC 6/1947701-7, sem prejuízo de suspensão em razão de fatura não 

objeto de discussão nos presente autos. CONDICIONO o cumprimento da 

tutela de urgência a comprovação de pagamento de uma faz faturas 

questionadas ou ao depósito judicial do valor que a parte autora entende 

devido das fatura questionadas (novembro/2016, agosto/2017 e 

março/2018) observando-se, para tanto, a média de consumo relativa aos 

três meses anteriores ao período contestado (agosto, setembro e outubro 

de 2016). Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela declaração 

apresentada no movimento Id. nº 13539974, DEFIRO a gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo 

menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, inciso III, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

em regime de plantão. Cuiabá - MT, 07 de Junho de 2018. Bruno D’ Oliveira 

Marques Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018265-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAZAR TEIXEIRA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDEYR LIMA DE MELO OAB - MT0010017A (ADVOGADO)

EDIVALDO LIMA DE MELO OAB - MT0012144A-O (ADVOGADO)

MARCIA REGINA ALMEIDA DOS SANTOS OAB - MT19840/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1018265-97.2018.8.11.0041; CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo o despacho de ID nº , 

designo Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 23.10.2018, às 

09:00h, a ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da 

Capital-CEJUSC. Cuiabá-MT, 17 de julho de 2018 Thiago Ottoni Azambuja 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004801-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO FERNANDES RIBAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimo a parte requerida para, querendo, apresentar suas contrarrazões 

aos Embargos de Declaração.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1015567-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR MORAIS DA LUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte requerente para, querendo, apresentar suas contrarrazões 

aos Embargos de Declaração.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010224-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ SILVA PRUDENCIO (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)

 

Intimo a parte requerente para, querendo, apresentar suas contrarrazões 

aos Embargos de Declaração.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001682-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES SOL SOL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte requerente para, querendo, apresentar suas contrarrazões 

aos Embargos de Declaração.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003166-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES FERREIRA NETO OAB - MT0006508A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT0010133A-O (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003166-24.2017.8.11.0041 AUTOR: MARCIA 

APARECIDA SILVA DOS SANTOS RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO V Vistos. Nos termos do art. 370, caput e 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou 

por requerimento das partes, determinar, por meio de decisão 

fundamentada, as provas que se fizerem necessárias ao julgamento do 

feito, bem como afastar as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 
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Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo e, 

consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de nova 

intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de Processo 

Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, bastando 

apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003031-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAZAR TEIXEIRA BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVALDO LIMA DE MELO OAB - MT0012144A-O (ADVOGADO)

ALDEYR LIMA DE MELO OAB - MT0010017A (ADVOGADO)

MARCIA REGINA ALMEIDA DOS SANTOS OAB - MT19840/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003031-12.2017.8.11.0041 AUTOR: ELIAZAR 

TEIXEIRA BRITO RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A V Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, 

do Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, 

do Código de Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer 

tempo, bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000305-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE SOUZA BORGES OAB - MT0013186A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE ESTER DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Thompson José de Oliveira OAB - MT0011752A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000305-65.2017.8.11.0041 AUTOR: JEAN LUCAS 

TEIXEIRA DE CARVALHO RÉU: CLEIDE ESTER DE OLIVEIRA V Vistos. Nos 

termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, determinar, por 

meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem necessárias ao 

julgamento do feito, bem como afastar as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias. Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo 

e, consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de nova 

intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de Processo 

Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, bastando 

apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022867-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DOS REIS JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT0013537A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ OAB - SP0163613A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022867-05.2016.8.11.0041 AUTOR: ANTONIO 

CARLOS DOS REIS JUNIOR RÉU: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A V Vistos. 

Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, determinar, 

por meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando possibilitar o 

saneamento do processo e, consequentemente, o seu encaminhamento à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, 

todos do Código de Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes 

para que especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem 

o que pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com 

o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de 

nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de Processo 

Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, bastando 

apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006061-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

max nascimento de rezende OAB - MT0016826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - EPP (RÉU)

VIA VAREJO S/A (RÉU)

POSITIVO INFORMATICA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1006061-55.2017.8.11.0041 AUTOR: MARIA ROSA DE 

SOUZA RÉU: VIA VAREJO S/A, POSITIVO INFORMATICA S/A, QUALITY 

TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - EPP V Vistos. Nos termos do art. 

370, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, é dever do 

Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, determinar, por meio de 

decisão fundamentada, as provas que se fizerem necessárias ao 

julgamento do feito, bem como afastar as diligências inúteis ou meramente 
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protelatórias. Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo 

e, consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de nova 

intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de Processo 

Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, bastando 

apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001754-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. REZENDE TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001754-58.2017.8.11.0041 REQUERENTE: C. A. 

REZENDE TRANSPORTES LTDA - ME REQUERIDO: TOKIO MARINE BRASIL 

SEGURADORA S.A. V Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por 

requerimento das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, 

as provas que se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como 

afastar as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, 

visando possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o 

seu encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, 

do Código de Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer 

tempo, bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000899-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN MOREIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILENO REZENDE TAVARES OAB - MT0005652A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000899-79.2017.8.11.0041 AUTOR: MIRIAN MOREIRA 

SILVA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

V Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, 

determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando possibilitar o 

saneamento do processo e, consequentemente, o seu encaminhamento à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, 

todos do Código de Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes 

para que especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem 

o que pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com 

o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de 

nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de Processo 

Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, bastando 

apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021602-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT22011/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1021602-65.2016.8.11.0041 AUTOR: CARLOS 

ANTONIO PEREIRA RÉU: IUNI EDUCACIONAL S/A. V Vistos. Nos termos do 

art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, é dever do 

Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, determinar, por meio de 

decisão fundamentada, as provas que se fizerem necessárias ao 

julgamento do feito, bem como afastar as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias. Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo 

e, consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de nova 

intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de Processo 

Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, bastando 

apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007738-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE RAMALHETE FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE COELHO OAB - MT7598/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1007738-23.2017.8.11.0041 REQUERENTE: CARLOS 

HENRIQUE RAMALHETE FERNANDES REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL 

S/A. V Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código 

de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das 

partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que se 

fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, 
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do Código de Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer 

tempo, bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020712-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR PINTO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020712-92.2017.8.11.0041 AUTOR: BRUNO CESAR 

PINTO PEREIRA RÉU: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. V Vistos. 

Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, determinar, 

por meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando possibilitar o 

saneamento do processo e, consequentemente, o seu encaminhamento à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, 

todos do Código de Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes 

para que especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem 

o que pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com 

o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de 

nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de Processo 

Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, bastando 

apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021370-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDERSON JUNIOR DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1021370-19.2017.8.11.0041 AUTOR: WENDERSON 

JUNIOR DA SILVA RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. V Vistos. Nos termos 

do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, é dever 

do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, determinar, por meio de 

decisão fundamentada, as provas que se fizerem necessárias ao 

julgamento do feito, bem como afastar as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias. Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo 

e, consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de nova 

intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de Processo 

Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, bastando 

apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023526-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FORTUNATA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT0019438A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1023526-77.2017.8.11.0041 AUTOR: MARIA 

FORTUNATA DOS SANTOS RÉU: VIVO S.A. V Vistos. Nos termos do art. 

370, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, é dever do 

Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, determinar, por meio de 

decisão fundamentada, as provas que se fizerem necessárias ao 

julgamento do feito, bem como afastar as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias. Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo 

e, consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de nova 

intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de Processo 

Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, bastando 

apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017841-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DHIEGO MAIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS OAB - MT0011287A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ SERGIO SPERANDIO CONSULTORIA - ME (RÉU)

LUIS SERGIO SPERANDIO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017841-89.2017.8.11.0041 AUTOR: DHIEGO MAIA 

DA SILVA RÉU: LUIS SERGIO SPERANDIO, LUIZ SERGIO SPERANDIO 

CONSULTORIA - ME V Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por 

requerimento das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, 

as provas que se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como 

afastar as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, 

visando possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o 

seu encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, 
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do Código de Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer 

tempo, bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002881-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIRO NEREU MACHADO (AUTOR)

SARA IUNG (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1002881-31.2017.8.11.0041 AUTOR: VALMIRO NEREU 

MACHADO, SARA IUNG RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO V Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por 

requerimento das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, 

as provas que se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como 

afastar as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, 

visando possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o 

seu encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, 

do Código de Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer 

tempo, bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018368-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN POOL CORREA (AUTOR)

GUMERCINDO BENEDITO DE FREITAS (AUTOR)

MANOEL LOURENCO DE ARRUDA (AUTOR)

MARIELI AUXILIADORA CORREA DA LUZ (AUTOR)

CLEUZA CANTARIO DA SILVA (AUTOR)

BARTULINA APARECIDA DA CONCEICAO (AUTOR)

BERENICE ZEFERINA ARAUJO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1018368-41.2017.8.11.0041 AUTOR: MANOEL 

LOURENCO DE ARRUDA, BERENICE ZEFERINA ARAUJO DE ARRUDA, 

BARTULINA APARECIDA DA CONCEICAO, CLEUZA CANTARIO DA SILVA, 

JEAN POOL CORREA, MARIELI AUXILIADORA CORREA DA LUZ, 

GUMERCINDO BENEDITO DE FREITAS RÉU: CAIXA SEGURADORA S/A V 

Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, 

determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando possibilitar o 

saneamento do processo e, consequentemente, o seu encaminhamento à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, 

todos do Código de Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes 

para que especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem 

o que pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com 

o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de 

nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de Processo 

Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, bastando 

apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014324-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA ABRAHIM VAZ CURVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA MOURA OAB - MT13132/O (ADVOGADO)

MARCELLO BIAGGIO NORBIATTO OAB - MT21144/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. B. MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

DROGARIA ULTRA GENERICO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1014324-76.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BIANCA 

ABRAHIM VAZ CURVO REQUERIDO: DROGARIA ULTRA GENERICO EIRELI 

- ME, S. B. MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME V Vistos. Nos 

termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, determinar, por 

meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem necessárias ao 

julgamento do feito, bem como afastar as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias. Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo 

e, consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de nova 

intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de Processo 

Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, bastando 

apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022930-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARQUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Augusto de Araújo Marques Barbosa OAB - MT0012547A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022930-93.2017.8.11.0041 AUTOR: ANA MARQUES 

DA SILVA RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

V Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, 

determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem 
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necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando possibilitar o 

saneamento do processo e, consequentemente, o seu encaminhamento à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, 

todos do Código de Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes 

para que especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem 

o que pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com 

o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de 

nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de Processo 

Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, bastando 

apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010742-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIR BENEDITO BARRETO JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1010742-68.2017.8.11.0041 REQUERENTE: EDIR 

BENEDITO BARRETO JUNIOR REQUERIDO: AGUAS CUIABA S.A V Vistos. 

Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, determinar, 

por meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando possibilitar o 

saneamento do processo e, consequentemente, o seu encaminhamento à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, 

todos do Código de Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes 

para que especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem 

o que pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com 

o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de 

nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de Processo 

Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, bastando 

apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021870-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO DOS SANTOS CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1021870-85.2017.8.11.0041 AUTOR: ABRAAO DOS 

SANTOS CARVALHO RÉU: BANCO DO BRASIL SA V Vistos. Nos termos 

do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, é dever 

do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, determinar, por meio de 

decisão fundamentada, as provas que se fizerem necessárias ao 

julgamento do feito, bem como afastar as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias. Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo 

e, consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de nova 

intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de Processo 

Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, bastando 

apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020403-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE NATALIA LEMK (AUTOR)

JULIO CEZAR DIONEZIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO DE CARVALHO OAB - MT7015/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTOS DO PARQUE CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(SPE) (RÉU)

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI OAB - MT0018966A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020403-71.2017.8.11.0041 AUTOR: JULIO CEZAR 

DIONEZIO, JOSILENE NATALIA LEMK RÉU: ALTOS DO PARQUE CUIABA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (SPE), GOLDEM GESTAO DE 

NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME V Vistos. Nos termos do art. 370, 

caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de 

ofício ou por requerimento das partes, determinar, por meio de decisão 

fundamentada, as provas que se fizerem necessárias ao julgamento do 

feito, bem como afastar as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 

Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo e, 

consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de nova 

intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de Processo 

Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, bastando 

apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1022519-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. D. S. (AUTOR)

CRISTIANE MARTINS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022519-50.2017.8.11.0041 AUTOR: JORGE MARTINS 

DA SILVA, CRISTIANE MARTINS DA SILVA RÉU: VARZEA GRANDE 

SHOPPING S.A V Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, 

do Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 
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das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, 

do Código de Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer 

tempo, bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009986-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALQUIRIA BIANCA DE MORAES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE CRISTINA BISPO MAGALHAES OAB - MT22417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CATARINO RODRIGUES DE AMORIM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO OAB - MT0009346A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1009986-59.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

WALQUIRIA BIANCA DE MORAES COSTA REQUERIDO: CATARINO 

RODRIGUES DE AMORIM V Vistos. Nos termos do art. 370, caput e 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou 

por requerimento das partes, determinar, por meio de decisão 

fundamentada, as provas que se fizerem necessárias ao julgamento do 

feito, bem como afastar as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 

Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo e, 

consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de nova 

intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de Processo 

Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, bastando 

apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019821-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RITA DA CONCEICAO MOREIRA NAZARIO (AUTOR)

DECIO HAMILTON LAGO NAZARIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019821-71.2017.8.11.0041 AUTOR: DECIO 

HAMILTON LAGO NAZARIO, MARIA RITA DA CONCEICAO MOREIRA 

NAZARIO RÉU: CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA V 

Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, 

determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando possibilitar o 

saneamento do processo e, consequentemente, o seu encaminhamento à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, 

todos do Código de Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes 

para que especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem 

o que pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com 

o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de 

nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de Processo 

Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, bastando 

apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016443-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOMERO ANTONIO DA SILVA BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO OAB - MT0011915A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLENE DIAS DA SILVA ZANCHET (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS PAULO CORREIA PESCARA OAB - MT0022418A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1016443-44.2016.8.11.0041 AUTOR: HOMERO 

ANTONIO DA SILVA BARBOSA RÉU: SIRLENE DIAS DA SILVA ZANCHET 

V Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, 

determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando possibilitar o 

saneamento do processo e, consequentemente, o seu encaminhamento à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, 

todos do Código de Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes 

para que especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem 

o que pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com 

o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de 

nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de Processo 

Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, bastando 

apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020991-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS SAVIAN DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020991-78.2017.8.11.0041 REQUERENTE: LUIS 

CARLOS SAVIAN DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. V 

Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de 
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Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, 

determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando possibilitar o 

saneamento do processo e, consequentemente, o seu encaminhamento à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, 

todos do Código de Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes 

para que especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem 

o que pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com 

o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de 

nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de Processo 

Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, bastando 

apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000673-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANY MARCELO GOMES DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA OAB - MT15357/O-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000673-74.2017.8.11.0041 AUTOR: DANY MARCELO 

GOMES DO NASCIMENTO RÉU: AGUAS CUIABA S.A V Vistos. Nos termos 

do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, é dever 

do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, determinar, por meio de 

decisão fundamentada, as provas que se fizerem necessárias ao 

julgamento do feito, bem como afastar as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias. Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo 

e, consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de nova 

intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de Processo 

Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, bastando 

apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014843-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TERRAPLENAGEM IRMAOS RODRIGUES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA OAB - MT10464/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSAL TOWERS BRASIL PECUARIA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT7940/O-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº  1014843-51 .2017 .8 .11 .0041  AUTOR: 

TERRAPLENAGEM IRMAOS RODRIGUES LTDA - ME RÉU: UNIVERSAL 

TOWERS BRASIL PECUARIA LTDA V Vistos. Nos termos do art. 370, 

caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de 

ofício ou por requerimento das partes, determinar, por meio de decisão 

fundamentada, as provas que se fizerem necessárias ao julgamento do 

feito, bem como afastar as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 

Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo e, 

consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de nova 

intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de Processo 

Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, bastando 

apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015765-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA OAB - MT19593/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT0007725A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1015765-29.2016.8.11.0041 AUTOR: SILVANO DOS 

SANTOS SILVA RÉU: AGUAS CUIABA S.A V Vistos. Nos termos do art. 

370, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, é dever do 

Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, determinar, por meio de 

decisão fundamentada, as provas que se fizerem necessárias ao 

julgamento do feito, bem como afastar as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias. Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo 

e, consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de nova 

intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de Processo 

Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, bastando 

apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022073-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ZAMBENEDETTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELOA RODRIGUES LUVIZUTO (RÉU)

WALTER BETONI JUNIOR (RÉU)

INSTITUTO DE ODONTOLOGIA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO OVELAR OAB - MT0006270A-O (ADVOGADO)

RENATO SEDLACEK MORAES OAB - SP215904 (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022073-47.2017.8.11.0041 AUTOR: ANA PAULA 

ZAMBENEDETTI RÉU: ELOA RODRIGUES LUVIZUTO, WALTER BETONI 

JUNIOR, INSTITUTO DE ODONTOLOGIA LTDA - ME V Vistos. Nos termos 

do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, é dever 

do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, determinar, por meio de 

decisão fundamentada, as provas que se fizerem necessárias ao 

julgamento do feito, bem como afastar as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias. Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo 

e, consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de nova 

intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de Processo 

Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, bastando 

apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017417-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO PAULO MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017417-81.2016.8.11.0041 REQUERENTE: AFONSO 

PAULO MONTEIRO DA SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. V Vistos. Nos 

termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, determinar, por 

meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem necessárias ao 

julgamento do feito, bem como afastar as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias. Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo 

e, consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de nova 

intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de Processo 

Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, bastando 

apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003294-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDEYR LIMA DE MELO OAB - MT0010017A (ADVOGADO)

MARCIA REGINA ALMEIDA DOS SANTOS OAB - MT19840/O 

(ADVOGADO)

EDIVALDO LIMA DE MELO OAB - MT0012144A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003294-44.2017.8.11.0041 AUTOR: VANDERLEI 

PEREIRA LIMA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A V Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, 

do Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, 

do Código de Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer 

tempo, bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001407-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GUERRA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO KAWASAKI OAB - MT0003884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001407-25.2017.8.11.0041 AUTOR: EDSON GUERRA 

DIAS RÉU: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL V Vistos. Nos 

termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, determinar, por 

meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem necessárias ao 

julgamento do feito, bem como afastar as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias. Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo 

e, consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de nova 

intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de Processo 

Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, bastando 

apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029826-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DE ALMEIDA CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

max nascimento de rezende OAB - MT0016826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029826-55.2017.8.11.0041 AUTOR: SOLANGE DE 

ALMEIDA CORREA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A V Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, 

do Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, 

do Código de Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer 

tempo, bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-113 RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL

Processo Número: 1010304-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERENINHA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELMA MEDEIROS GONCALVES OAB - MT18275/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIOBRAS COMERCIO CONDUTORES ELETRICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

BIASI & RODRIGUES LTDA (REQUERIDO)

RENATO CUSTODIO PINTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478/O (ADVOGADO)

FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS OAB - MT0010624A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1010304-42.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

VERENINHA RODRIGUES DE OLIVEIRA REQUERIDO: FIOBRAS COMERCIO 

CONDUTORES ELETRICOS LTDA - ME, RENATO CUSTODIO PINTO, BIASI & 

RODRIGUES LTDA V Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por 

requerimento das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, 

as provas que se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como 

afastar as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, 

visando possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o 

seu encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, 

do Código de Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer 

tempo, bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033826-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA SANTANA DUARTE MARINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA MARTINS DE FREITAS OAB - MT17460/O (ADVOGADO)

DANIEL ZAMPIERI BARION OAB - MT7519/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILFRAN OLIVEIRA BERTHOLDO DE SOUZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELA REINERS GONCALVES OAB - MT14875/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, 

do Código de Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer 

tempo, bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033478-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA RONDON PESSOA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILANA CRISTINA DA SILVA OAB - MT0016636A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GOMES FERRAZ (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT0014559A-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, 

do Código de Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer 

tempo, bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1029430-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ALLYSON ASSIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOPES DA SILVA OAB - MT15084/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ V Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, 

do Código de Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer 

tempo, bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014167-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALDO FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEIR DA SILVA NEVES OAB - MS11371 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, 

do Código de Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer 

tempo, bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009924-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON SEBASTIAO NUNES ANUNCIACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CARDOSO LEANDRO ARAUJO OAB - MT22979/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, 

do Código de Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer 

tempo, bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022081-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSANGELA DA COSTA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, 

do Código de Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer 

tempo, bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003963-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA BEATRIZ PINTO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA GABRIELLE DE ARRUDA FLORES OAB - 022.301.721-31 

(PROCURADOR)

ROBERTO DOS SANTOS LIMA OAB - MT0018087A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 
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atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, 

do Código de Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer 

tempo, bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1036014-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAIR DE OLIVEIRA OAB - MT0014547A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

C M SILVA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES OAB - MT18798/O-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, 

do Código de Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer 

tempo, bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034518-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE SVERSUT SUCENA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVIDES ATAIDIO GONCALVES OAB - TO0002814A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT0010133A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034518-97.2017.8.11.0041 AUTOR: VIVIANE 

SVERSUT SUCENA RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO V Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, 

do Código de Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer 

tempo, bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006129-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SORRISO 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIANINHA SALETE GHELLER TURRA OAB - 329.411.881-34 

(REPRESENTANTE)

Newton Acunha Rocha OAB - MT5489/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1006129-05.2017.8.11.0041 AUTOR: SINDICATO DOS 

SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SORRISO REPRESENTANTE: 

EDIANINHA SALETE GHELLER TURRA RÉU: SINDICATO DOS AGENTES 

COMUNITARIOS DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO V Vistos. Nos 

termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, determinar, por 

meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem necessárias ao 

julgamento do feito, bem como afastar as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias. Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo 

e, consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de nova 

intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de Processo 

Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, bastando 

apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024329-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CONCEICAO FRANCA AUAD (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FRANCA OAB - MT3055/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA REGINA DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT0010108A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1024329-60.2017.8.11.0041 AUTOR: RODRIGO 

CONCEICAO FRANCA AUAD RÉU: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 

S/A V Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código 

de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das 

partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que se 

fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 
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possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, 

do Código de Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer 

tempo, bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011836-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NARDI SOL - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR GRINCHPUM ARRUDA OAB - RS32845 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAUR EQUIPAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA MARCON OAB - RS86615 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1011836-51.2017.8.11.0041 AUTOR: NARDI SOL - 

VIAGENS E TURISMO LTDA - ME RÉU: SAUR EQUIPAMENTOS S/A V 

Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, 

determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando possibilitar o 

saneamento do processo e, consequentemente, o seu encaminhamento à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, 

todos do Código de Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes 

para que especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem 

o que pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com 

o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de 

nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de Processo 

Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, bastando 

apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024015-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DENILSON THEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT0015912A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY OAB - MT7042/O (ADVOGADO)

MAURICIO AUDE OAB - MT0004667A (ADVOGADO)

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1024015-51.2016.8.11.0041 REQUERENTE: JAIR 

DENILSON THEVES REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS 

MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO 

GROSSO V Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, 

do Código de Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer 

tempo, bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008958-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. H. B. S. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1008958-22.2018.8.11.0041 AUTOR: ALEXANDRE 

HENRYQUE BARBIERI SIMAO RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO AT Vistos. Considerando a ausência injustificada da 

parte autora à audiência de conciliação (Id nº 13851168), ato para o qual 

foi devidamente intimada por meio de sua patrona, DEFIRO o pedido 

constante no Id nº 13851168, o que faço para aplicar multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça em valor correspondente a 2% (dois por 

cento) do valor da causa, a ser revertido em favor do Estado de Mato 

Grosso, nos termos do artigo 334, §8º, do Código de Processo Civil. 

CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte comprove o 

pagamento da multa, sob pena de inscrição em dívida ativa. Preclusa a via 

recursal e não comprovado o pagamento da multa, OFICIE-SE à 

Procuradoria Geral do Estado para inscrição do débito em dívida ativa, nos 

termos do art. 77, §3º, do Diploma Processual Civil. Por fim, certifique o 

decurso de prazo para apresentação da contestação. Após, venham-me 

os autos conclusos. Cuiabá, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1013885-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAILCE MAISA ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL JOSE ALVES AMARAL OAB - MT25114/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013885-31.2018.8.11.0041 REQUERENTE: DAILCE 

MAISA ALVES PEREIRA REQUERIDO: AGEMED SAUDE S/A AT Vistos. Nos 

termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, determinar, por 

meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem necessárias ao 

julgamento do feito, bem como afastar as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias. Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo 

e, consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de nova 
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intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de Processo 

Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, bastando 

apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021171-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

EMANUELE PROENCA LARREA OAB - MT18722/O (ADVOGADO)

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

JESSICA SOUBHIA ALONSO OAB - MT24486/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

MRV PRIME PROJETO MT I INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1021171-60.2018.8.11.0041 AUTOR: CONDOMINIO 

PARQUE CHAPADA DOS GUIMARAES RÉU: MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPACOES SA, MRV PRIME PROJETO MT I INCORPORACOES SPE 

LTDA W Vistos. INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o recolhimento das custas judiciais e da taxa 

judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos 

do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Julho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018494-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMIL GONCALO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA OAB - MT0014962A-O (ADVOGADO)

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FELIX ADVINCULA DA SILVA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o recolhimento das custas judiciais e da taxa 

judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos 

do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Julho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018680-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOVEIS BELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO PEREIRA MAXIMO OAB - SC20919 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASTRA COMERCIO DE MOVEIS E EMBALAGENS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o recolhimento das custas judiciais e da taxa 

judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos 

do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Julho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019163-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHAREWOOD INDUSTRIA DE MADEIRAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA APARECIDA ROCHA REQUENA OAB - SP299398 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DE LIMA ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o recolhimento das custas judiciais e da taxa 

judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos 

do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Julho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019185-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO RESIDENCIAL MONTE LIBANO II EDIFICIO LXV 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA DOS ANJOS DA GAMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o recolhimento das custas judiciais e da taxa 

judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos 

do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Julho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020246-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o recolhimento das custas judiciais e da taxa 

judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos 

do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Julho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021106-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUTIL CAR COMERCIO DE VEICULO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA MOURA OAB - MT13132/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o recolhimento das custas judiciais e da taxa 

judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos 

do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os 
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autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Julho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1021120-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENTALIS - LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARI DE ALMEIDA (EMBARGADO)

BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI (EMBARGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o recolhimento das custas judiciais e da taxa 

judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos 

do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Julho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1020821-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK JONATHA CAMARGO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIUS DELBONI DE ANDRADE OAB - MT0012573A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020821-72.2018.8.11.0041 AUTOR: PATRICK 

JONATHA CAMARGO DA SILVA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A AT Vistos. Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais, com pedido liminar, ajuizada por Patrick 

Jonatha Camargo da Silva em desfavor de Energia Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S/A, ambos qualificados nos autos. No caso ora 

em apreço, verifica-se que, muito embora a petição inicial tenha sido 

endereçada ao Juízo do Juizado Especial Cível, a demanda foi distribuída 

ao Juízo desta 8ª Vara Cível. Ademais, verifica que o valor da causa se 

amolda ao teto estipulado pela Lei 9.009/95 e, ainda, que a parte autora 

não pugna pela condenação do requerido em honorários (art. 55 da Lei 

9.099/95). Assim sendo, determino a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes 

autos a uma das Varas dos Juizados Especiais Cíveis desta Comarca, 

com as nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Julho 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021489-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT0011167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1021489-43.2018.8.11.0041 AUTOR: JOACIR 

FERNANDES RÉU: INSS W Vistos. Trata-se de Ação de Restabelecimento 

de Acidente do Trabalho, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada 

por Joacir Fernandes em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS. Compulsando os autos, verifica-se que, muito embora a petição 

inicial tenha sido endereçada ao Juízo competente (Vara da Fazenda 

Pública), a demanda foi equivocadamente distribuída ao Juízo desta 8ª 

Vara Cível. Assim sendo, determino a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes 

autos a uma das Varas de Fazenda Pública desta Comarca. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021465-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1021465-15.2018.8.11.0041 AUTOR: MUNICIPIO DE 

CUIABA RÉU: BANCO DO BRASIL SA W Vistos. Trata-se de Ação de 

Indenização ajuizada pelo Município de Cuiabá em desfavor de Banco do 

Brasil S/A. Compulsando os autos, verifica-se que, muito embora a petição 

inicial tenha sido endereçada ao Juízo competente (Vara da Fazenda 

Pública), a demanda foi equivocadamente distribuída ao Juízo desta 8ª 

Vara Cível. Assim sendo, determino a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes 

autos a uma das Varas de Fazenda Pública desta Comarca. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004823-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUBWAY REALTY DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAEL ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004823-98.2017.8.11.0041 REQUERENTE: SUBWAY 

REALTY DO BRASIL LTDA REQUERIDO: ISAEL ROCHA W Vistos. Ante a 

dispensa do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE de imediato o trânsito em 

julgado da sentença homologatória. DEFIRO o pedido de levantamento da 

caução pela parte autora. EXPEÇA-SE o competente alvará. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021243-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALVINA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILENO REZENDE TAVARES OAB - MT0005652A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1021243-47.2018.8.11.0041 REQUERENTE: DALVINA PEREIRA 

DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A W Vistos. INTIME-SE a parte autora para, em 15 (quinze) 

dias e sob pena de indeferimento (ar. 321, CPC), emendar a petição inicial, 

esclarecendo se o seu fornecimento de energia ainda se encontra 

suspenso e, em caso positivo, desde quando, assim como acostando aos 

autos fotocópia da sentença extintiva da demanda anteriormente proposta 

no âmbito do Juizado Especial e da faturas ou histórico relativo ao 

consumo dos últimos 03 (três) meses. Atendidas as determinações ou 

transcorrido o prazo para tanto, remetam-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1012289-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L.FERNANDES PADILHA BORSSARI COMERCIO - ME (RÉU)
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Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1012289-12.2018.8.11.0041 AUTOR: COMPANHIA 

BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO RÉU: L.FERNANDES PADILHA BORSSARI 

COMERCIO - ME W Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte 

requerente opôs, no movimento de Id. nº 13883844, Embargos de 

Declaração em face do despacho inicial lançado no Id. nº 13700200. 

Parcial razão assiste à parte autora/embargante. Com efeito, se trata de 

simples Ação de Despejo por Falta de Pagamento, não cumulada com 

cobrança, motivo pelo qual inaplicável o disposto no art. 62, inciso I, da Lei 

do Inquilinato. Entretanto, a pretensão à decretação do despejo, ainda que 

não cumulada com pedido de cobrança dos débitos pendentes, pode ser 

afastada mediante o pagamento/depósito judicial que abranja a totalidade 

dos valores devidos até então, com atualização, ex vi do inciso II do 

mesmo dispositivo legal. Ademais, a determinação para citação dos 

fiadores restou condicionada à existência de requerimento na exordial, de 

forma que, inexistindo o requerimento, não há que se falar em citação dos 

mesmos. Assim sendo, ACOLHO parcialmente os embargos de 

declaração, o que faço para, atribuindo efeito modificativo ao decisum de 

Id. nº 13700200, determinar a citação do réu locatário para responder ao 

pedido de rescisão do contrato, podendo, no mesmo prazo 15 (quinze) 

dias: a) efetuar o depósito judicial que abranja a totalidade dos valores 

devidos, conforme indicação da parte autora e com o acréscimo dos 

encargos vencidos após a propositura da ação (art. 62, inc. II, Lei nº 

8.245/91), com vistas a evitar a rescisão contratual; ou b) apresentar 

resposta, sem a qual serão presumidos como verdadeiros os fatos 

alegados na inicial (art. 319 do CPC). No mais, permanece inalterado o 

decisum anterior (Id. nº 13700200). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de 

Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1005192-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN ROGERIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO RACHID JAUDY OAB - MT3145/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FATORIAL EMPRESA DE FOMENTO MERCANTIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT0004632A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1005192-58.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ALLAN 

ROGERIO DOS SANTOS REQUERIDO: FATORIAL EMPRESA DE FOMENTO 

MERCANTIL LTDA W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por 

requerimento das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, 

as provas que se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como 

afastar as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, 

visando possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o 

seu encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020355-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYANE VIVAN VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LUIZ RIBEIRO OAB - MT0019091A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020355-49.2016.8.11.0041 AUTOR: MAYANE VIVAN 

VIEIRA RÉU: CLARO S.A. W Vistos. Compulsando os autos, constato que 

o feito encontra-se apto para julgamento (art. 355, inciso I, do CPC). Dessa 

forma, em atenção ao art. 12 do Código de Processo Civil, determino que 

os autos sejam incluídos na lista de processos aptos a julgamento, 

atendida, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão. 

Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000721-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAX CAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - PR12347-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000721-33.2017.8.11.0041 AUTOR: MAX CAR 

CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A W Vistos. Nos termos do art. 370, caput 

e parágrafo único, do Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício 

ou por requerimento das partes, determinar, por meio de decisão 

fundamentada, as provas que se fizerem necessárias ao julgamento do 

feito, bem como afastar as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 

Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo e, 

consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de nova 

intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de Processo 

Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, bastando 

apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024214-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO PARDI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BORGES MOURA CABRAL OAB - MT6755/O (ADVOGADO)

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA OAB - MT21354/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FARIAS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

NIVO FERREIRA DA CUNHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANETE DIAS PIZARRO OAB - MT0005471A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1024214-39.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

FERNANDO ROBERTO PARDI JUNIOR REQUERIDO: NIVO FERREIRA DA 

CUNHA, MARCELO FARIAS DE OLIVEIRA W Vistos. Nos termos do art. 

370, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, é dever do 
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Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, determinar, por meio de 

decisão fundamentada, as provas que se fizerem necessárias ao 

julgamento do feito, bem como afastar as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias. Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo 

e, consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de nova 

intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, por considerar haver entrelaçamento entre as providências 

preliminares e a fase saneadora propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), 

eventual preliminar que possa acarretar a extinção do processo, assim 

como a possibilidade de julgamento antecipado do feito será analisada 

após o cumprimento da presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 16 

de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001405-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO CESAR DE ARAUJO LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT0014826A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001405-21.2018.8.11.0041 AUTOR: MARIO CESAR 

DE ARAUJO LIMA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, 

do Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015210-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - PR12347-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1015210-12.2016.8.11.0041 AUTOR: SUL AMERICA 

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A W Vistos. Nos termos do art. 370, caput 

e parágrafo único, do Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício 

ou por requerimento das partes, determinar, por meio de decisão 

fundamentada, as provas que se fizerem necessárias ao julgamento do 

feito, bem como afastar as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 

Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo e, 

consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de nova 

intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de Processo 

Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, bastando 

apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1007919-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT0009943A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELITA FLAVIANA MARTINS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1007919-24.2017.8.11.0041 AUTOR: MARCELO 

MOREIRA LEITE NOGUEIRA RÉU: ADELITA FLAVIANA MARTINS W Vistos. 

Considerando que o valor a ser consignado já foi depositado judicialmente 

(Id. nº 9827496), RETORNEM à Secretaria da Vara para cumprimento dos 

demais comandos do último decisum proferido. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de 

Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001497-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001497-33.2017.8.11.0041 AUTOR: BERNARDO 

RIEGEL COELHO RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. W Vistos. Compulsando 

os autos, constato que o feito encontra-se apto para julgamento (art. 355, 

inciso I, do CPC). No tocante à incidência da multa por eventual atraso no 

cumprimento da liminar, tal matéria será apreciada por ocasião do 

julgamento do mérito Dessa forma, em atenção ao art. 12 do Código de 

Processo Civil, determino que os autos sejam incluídos na lista de 

processos aptos a julgamento, atendida, preferencialmente, à ordem 

cronológica de conclusão. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Julho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029252-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIAGRO PET COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR BARROS FREITAS OSTI OAB - MT18335/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029252-32.2017.8.11.0041 AUTOR: DIAGRO PET 

COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME RÉU: BANCO 

BRADESCO S.A. W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por 

requerimento das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, 

as provas que se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como 

afastar as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, 

visando possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o 

seu encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001016-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO RIBEIRO TAQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT0014826A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001016-36.2018.8.11.0041 AUTOR: RENATO RIBEIRO 

TAQUES RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código 

de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das 

partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que se 

fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1109047 Nr: 14277-56.2016.811.0041

 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: IEDA MARIA GUEDES DE SANTANA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/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.: 376158 Nr: 12346-62.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIGÊNIO CUIABA LTDA

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

EQUIPAMENTOS DE GÁS NATURAL LTDA, ALDO LOCATELLI, ILSE 

BIGOLIN LOCATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:8660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMIS MELLO FRANCO - 

OAB:4.395A, ARAMIS MELO FRANCO - OAB:7816-B, JOÃO BARROS 

FERREIRA JUNIOR - OAB:7002/MT

 Nesta data, intimo as partes para manifestar acerca do cálculo elaborado 

pela contadoria, no prazo de 5 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018265-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAZAR TEIXEIRA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDEYR LIMA DE MELO OAB - MT0010017A (ADVOGADO)

EDIVALDO LIMA DE MELO OAB - MT0012144A-O (ADVOGADO)

MARCIA REGINA ALMEIDA DOS SANTOS OAB - MT19840/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1018265-97.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ELIAZAR 

TEIXEIRA BRITO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A W Vistos. Cuida-se de Ação de Indenização por Danos 

Morais, com pedido de tutela de urgência, originalmente ajuizada perante o 

Juízo da 3ª Vara Cível desta Comarca, por Eliazar Teixeira Brito em 

desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, ambos 

qualificados nos autos. Alega o requerente que é consumidor dos 

serviços da requerida através da unidade consumidora nº 6/1357205-2. 

Assevera que não recebeu as faturas relativas aos meses de feveveiro e 

março do corrente ano, assim como que, em abril, recebeu duas faturas, 

uma no valor de R$ 416,74 (quatrocentos e dezesseis reais e setenta e 

quatro centavos), que fora devidamente paga, e outra de R$ 706,19 

(setecentos e seis reais e dezenove centavos). Sustenta que entrou em 

contato com a requerida e nenhuma informação lhe foi dada acerca da 

cobrança da segunda fatura. Continua acrescentando que, em maio, 

novamente recebeu duas faturas, sendo uma no valor de R$ 622,09 

(seiscentos e vinte e dois reais e nove centavos) e outra no importe de R$ 

415,53 (quatrocentos e quinze reais e cinquenta e três centavos). Aduz 

que entrou novamente em contato com a requerida, tendo sido informado 

que a fatura de R$ 415,53 (quatrocentos e quinze reais e cinquenta e três 

centavos) se referiria a um parcelamento de débito no valor de R$ 

1.246,59 (um mil duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e nove 

centavos). Em despacho inicial, restou determinada a intimação da parte 

autora para acostar aos autos as faturas questionadas (Id. nº 13880063). 

No Id. nº 13891005, a parte autora juntou as faturas e, logo em seguida, 

apresentou petição de emenda à exodial, informando que teve os serviços 

de energia suspenos e pugnando que seja determinado, em sede de tutela 

de urgência, que a requerida restabeleça o fonrneciemto dos serviços de 

energia (Id. nº 14153826). Por meio da decisão de Id.nº 14158422, o Juízo 

da 3ª Vara Cível desta Comarca de Cuiabá/MT, reconhecendo a conexão 

da presente ação com a de nº 1003031-12.2017.8.11.0041, determinou a 

remessa dos presentes autos a este Juízo da 8ª Vara Cível. Em síntese, 

eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática processual, a tutela 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029718/7/2018 Página 79 de 507



provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a 

tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, 

assim como ser concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, 

CPC). No que se refere especificamente à tutela de urgência, o regime 

geral está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que 

unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na 

sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, 

quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, compulsando 

os autos, verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora. Isto porque resta 

evidenciado na fatura de Id. nº 13850533 a existência de cobrança por 

parcelamento de débito, em três parcelas de R$ 415,63 (quatrocentos e 

quinze reais e sessenta e três centavos), débito esse que o requerente 

sustenta desconhecer. Ademais, no “Histórico de Contas”, verifica-se 

que, de fato, a parte autora permaneceu por dois meses sem receber 

faturas, ante a ausência de faturas com referências nos meses 02 

(fevereiro) e 03 (março). Por meio das faturas constantes no Id. nº 

13891071, constata-se a cobrança de valores superiores ao consume 

médio anterior e com incidência de juros de mora e multa. Nesse diapasão, 

entendo atendido o primeiro requisito, consistente na probabilidade do 

direito da parte autora. Da mesma forma, encontra-se presente o 

pressuposto do perigo de dano, tendo em vista que, caso a tutela não seja 

deferida, a parte requerente, permanecerá privada da utilização de um 

serviço público essencial. Por fim, o § 3º do supracitado artigo 300 dispõe 

que não será concedida a tutela antecipada quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também restou atendido no 

presente caso concreto, haja vista que, caso o pedido seja julgado 

improcedente ao final, as partes poderão perfeitamente retornar ao status 

quo ante, com a posterior e regular suspensão do fornecimento de 

energia. Por oportuno, ressalto que, no presente caso, entendo 

desnecessária a consignação de valores em Juízo pela parte autora, 

tendo em vista que as faturas são constestadas como um todo e, 

enquanto não esclarecido pela parte ré a origem do débito lançado em 

cada fatura, entendo que se trata de débito em litígio, razão pela qual não 

apto a ensejar suspensão dos serviços. Posto isso, com base no artigo 

300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de 

urgência, o que faço para determinar que a requerida: a) sob pena de 

aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos 

termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, ambos do CPC, 

RESTABELEÇA, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o fornecimento de 

energia elétrica da unidade consumidora UC 6/1357205-2, sem prejuízo de 

posterior suspensão em razão de fatura não objeto de discussão nos 

presente autos (Março/18 – R$ 706,19; Maio/18 – R$ 622,09 e Maio/18 – 

R$ 415,53); b) sob pena de aplicação de multa por descumprimento no 

valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 297, parágrafo único, 

c/c artigo 537, do CPC, SE ABSTENHA de suspender o fornecimento de 

energia elétrica na referida unidade em razão do não pagamento das 

demais parcelas referente ao parcelamento não reconhecido pela parte 

autora, cuja primeira parcela é objeto da fatura com vencimento em 

11.06.2018, no valor de R$ 415,53 (quatrocentos e quinze reais e 

cinquenta e três centavos). Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela parte autora, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. No mais, 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). PROCEDA-SE com a preparação dos autos 

para audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, 

certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 338 da CNGC. 

Por fim, 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). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 17 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021077-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMP MATOGROSS. DE PESQ. ASSIST. E EXT. RURAL S/A-EMPAER-MT 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA DE MELO SOEHN OAB - MT15587/O (ADVOGADO)

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0008602A-N (ADVOGADO)

EDSON ANTONIO DE ALMEIDA OAB - MT7543/O (ADVOGADO)

MARCIO GLEY DA SILVA OAB - MT13803/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RESERVA DO CABACAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1021077-15.2018.8.11.0041 REQUERENTE: EMP 

MATOGROSS. DE PESQ. ASSIST. E EXT. RURAL S/A-EMPAER-MT 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE RESERVA DO CABACAL W Vistos. Trata-se 

de Medida Cautelar de Busca e Apreensão ajuizada por EMP 

Mato-grossense de Pesquisa, Extensão Rural - EMPAER/MT em face do 

Município de Reserva do Cabaçal. A partir da detida análise dos autos, 

verifica-se que a demanda foi equivocadamente distribuída ao Juízo desta 

8ª Vara Cível. Destarte, considerando que a presente ação foi proposta 

em desfavor do Município de Reserva do Cabaçal/MT, este Juízo é 

incompetente para processar e julgar a lide, cuja competência é do Juízo 

da Fazenda Pública. Anota-se que a declinação de competência tem 

fundamento na presença do Município no polo passivo da lide, sendo que 

se trata de competência em razão da matéria e, portanto, absoluta, 

passível de declaração de ofício, nos termos do art. 64, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Assim sendo, DECLINO da competência para 

processamento e julgamento desta demanda, o que faço com fulcro no art. 

64, § 1º, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, determino a 

REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos a uma das Varas Especializadas 

da Fazenda Pública desta Comarca. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de 

Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006804-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES LEIVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA OAB - MT17536/O-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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1006804-65.2017.8.11.0041 AUTOR: RODRIGO 

RODRIGUES LEIVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. L Vistos. Intime-se a parte executada, por meio de 

seu advogado, via DJE, para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido das custas processuais, se houverem, sob pena de, em não 

ocorrendo o pagamento voluntário, incidir multa de 10% (dez por cento) e, 

também, honorários advocatícios de 10% (dez por cento), conforme 

preconiza o art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil). Consigne que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento 

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

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 
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apresente impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525 do Código 

de Processo Civil). Não oferecida a impugnação, intime-se a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524, do 

Código de Processo Civil. No mais, converto a presente ação de 

conhecimento em Cumprimento de Sentença, pelo que determino sejam 

feitas as alterações necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de 

Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000192-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DE BRUM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT0010097A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000192-77.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ADILSON 

DE BRUM REQUERIDO: EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA AT Vistos. 

Compulsando os autos, observo que, em que pese as informações 

constante no Id nº 1386443, acerca de suposto descumprimento da 

liminar, entendo que o pedido perdeu o objeto, ante o transcurso da data 

da consulta agendada (28.06.2018) e a ausência de manifestação 

posterior da parte autora. Destarte, ante a perda do objeto, deixo de 

apreciar o pedido constante no Id nº 1386443. No mais, nos termos do art. 

370, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, é dever do 

Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, determinar, por meio de 

decisão fundamentada, as provas que se fizerem necessárias ao 

julgamento do feito, bem como afastar as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias. Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo 

e, consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de nova 

intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de Processo 

Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, bastando 

apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1018132-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT0010070A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA GOMES MANGABEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1018132-55.2018.8.11.0041 AUTOR: CERVEJARIA 

PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA RÉU: ALESSANDRA GOMES 

MANGABEIRA AT Vistos. Cuida-se de Ação de Reintegração de Posse, 

com tutela de urgência, ajuizada por Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste 

Ltda em desfavor de Alessandra Gomes Mangabeira, ambos qualificado 

nos autos. Alega a parte autora que é fabricante e distribuidora de 

bebidas, tendo firmado com a requerida contrato de comodato de bens 

móveis. Assevera que, em virtude do pactuado, a autora realizou à 

cessão de 480 (quatrocentos e oitenta) garrafas de 600 ml, 20 (vinte) 

garrafeiras, 24 (vinte e quatro) garrafas de 600ml, 02 (duas) cervejeiras 

Crystal, 576 (quinhentos e setenta e seis) garrafas 600 ml, 24 (vinte e 

quatro) garrafeiras, 24 (vinte e quatro) garrafas 600 ml, 864 (oitocentos e 

sessenta e quatro) garrafas 600 ml, 36 (trinta e seis) garrafeiras, 24 (vinte 

e quatro) garrafas 600 ml, 01 (uma) cervejeira e 08 (oito) caixas Itaipava. 

Aduz que, em razão de ter tido interesse na rescisão do contrato, 

notificou a requerida solicitando a devolução dos bens no prazo de 72 

(setenta e duas) horas. Sustenta que a requerida não realizou a 

devolução dos bens na data aprazada Por essa razão, requer, em sede 

de tutela de urgência, a reintegração de posse nos bens móveis 

supracitados. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. A reintegração de posse 

está prevista no art. 560 do Código de Processo Civil, que diz que o 

possuidor tem direito a ser reintegrado em caso de esbulho. Para tanto, é 

necessário que o autor prove sua posse, o esbulho provocado pelo réu, a 

data do esbulho, e a perda da posse, para o caso da ação de 

reintegração.Veja-se. “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.” Na hipótese 

dos autos, trata-se de ação de reintegração de posse de bem móvel, 

objeto de contrato de comodato celebrado entre as partes. Nesse 

diapasão, a data do esbulho, ficou caracterizada a partir de 10.06.2018, 

momento em que decorreu o prazo da notificação recebida em 07.06.2018 

por meio do A.R constante no Id nº 13837531. Desta feita, constatado que 

o esbulho se deu a menos de ano e dia, é possível o deferimento do 

pedido liminar, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, 

dispensando-se os requisitos do art. 300 do CPC. In casu, o contrato de 

comodato firmado entre as partes, demonstra que a parte autora é a 

legítima possuidora dos objetos cedidos à título de comodato (Id nº 

13837500.) A notificação enviada a requerida, comprova o esbulho 

praticado pelo ré. Portanto, atendidos os requisitos autorizadores do 

pedido liminar, o deferimento é medida cabível. Nesse sentido colaciono o 

seguinte julgados: “agravo de instrumento. ação de reintegração de 

posse. caso concreto. matéria de fato. botijões de gás glp. comodato. 

resolução do contrato. necessidade de devolução dos bens entregues a 

título de comodato. esbulho caracterizado. perda da posse dos bens 

móveis demonstrada. agravo de instrumento desprovido.”(TJ/RS, aI Nº 

70069647188, 15ª CÂMARA CÍVEL, RELATOR Des. Vicente Barroco 

Vasconcelos, julgado em 01.09.2016) Ante o exposto, com amparo no art. 

561 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de reintegração de 

posse. EXPEÇA-SE mandado de reintegração de posse, em favor da parte 

autora tendo como objeto: a) 480 (quatrocentos e oitenta) garrafas de 600 

ml, 20 (vinte) garrafeiras, 24 (vinte e quatro) garrafas de 600ml 20 (vinte); 

b) 02 (duas) cervejeiras Crystal; c) 576 (quinhentos e setenta e seis) 

garrafas 600 ml, 24 (vinte e quatro) garrafeiras, 24 (vinte e quatro) 

garrafas 600 ml; d) 864 (oitocentos e sessenta e quatro) garrafas 600 ml, 

36 (trinta e seis) garrafeiras, 24 (vinte e quatro) garrafas 600 ml; e) 01 

(uma) cervejeira e 08 (oito) caixas Itaipava. Desde já, constatado pelo 

oficial de justiça que a ré dificulta o cumprimento da determinação judicial, 

autorizo o reforço policial e os benefícios do art. 212, §2° do CPC/15. 

CITE-SE a parte requerida, no prazo de 05 (cinco), nos termos so art. do 

Código de Processo Civil, 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. Decorrido 

o prazo para apresentação da contestação, a parte autora deverá ser 

intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação 

e/ou requerer o que entende por direito. Diante das especificidades da 

causa e visando adequar o rito processual às necessidades do conflito, 

DEIXO de designar audiência de conciliação neste momento, sem prejuízo 

de ulterior designação, o que faço com fulcro no art. 139, inciso VI, do 

Código de Processo Civil Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 16 de Julho 

de 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003738-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBSON LUIS VICENCIO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003738-77.2017.8.11.0041 AUTOR: CLEBSON LUIS 

VICENCIO DA CRUZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS L Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela 

requerida Porto Seguro Cia de Seguros Gerais em face da sentença que 

julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando à embargante 

ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de honorários advocatícios, 

anotando que o embargado decaiu de parte mínima do pedido. Sustenta a 

embargante que o embargado não decaiu de parte mínima do pedido, 

razão pela qual há contradição na parte dispositiva da sentença. Pede o 

provimento do recurso, com a redução da verba honorária. Vieram-me os 

autos conclusos. Decido. Os embargos de declaração têm suas hipóteses 

de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Sem 

maiores delongas, tenho que, in casu, os embargos merecem acolhimento, 

já que, de fato, anotou-se na sentença que o embargante decaiu de parte 

mínima do pedido. Ocorre que, como bem assentou a embargante, o 

embargado não decaiu de parte mínima do pedido, pois o valor da 

indenização securitária concedida foi inferior à perseguida. Inobstante a 

isso, como restou consignado na sentença embargada, a condenação em 

honorários seguiu os parâmetros do art. art. 85, §8º, do Código de 

Processo Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido 

baixo, a verba honorária foi fixada de forma equitativa, por arbitramento, 

sob pena de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo 

advogado. Dessa forma, o quantum arbitrado passa ao largo da parcela 

acolhida do pedido. Ante o exposto, conheço dos embargos e, no mérito, 

NEGO-LHE provimento. Int. Cuiabá/MT, 16 de Julho de 20118. Bruno D’ 

Oliveira Marques Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000343-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS COELHO PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000343-77.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MARCOS 

COELHO PASSOS REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS L Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração 

interpostos pela requerida Porto Seguro Cia de Seguros Gerais em face da 

sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando à 

embargante ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de honorários 

advocatícios, anotando que o embargado decaiu de parte mínima do 

pedido. Sustenta a embargante que o embargado não decaiu de parte 

mínima do pedido, razão pela qual há contradição na parte dispositiva da 

sentença. Pede o provimento do recurso, com a redução da verba 

honorária. Vieram-me os autos conclusos. Decido. Os embargos de 

declaração têm suas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do 

Código de Processo Civil. Sem maiores delongas, tenho que, in casu, os 

embargos merecem acolhimento, já que, de fato, anotou-se na sentença 

que o embargante decaiu de parte mínima do pedido. Ocorre que, como 

bem assentou a embargante, o embargado não decaiu de parte mínima do 

pedido, pois o valor da indenização securitária concedida foi inferior à 

perseguida. Inobstante a isso, como restou consignado na sentença 

embargada, a condenação em honorários seguiu os parâmetros do art. 

art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor da 

condenação ter sido baixo, a verba honorária foi fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Dessa forma, o 

quantum arbitrado passa ao largo da parcela acolhida do pedido. Ante o 

exposto, conheço dos embargos e, no mérito, NEGO-LHE provimento. Int. 

Cuiabá/MT, 16 de Julho de 20118. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022849-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL EPIFANIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, CRM 2949, onde 

intimado, indicou para perícia o dia 27/08/2018 a partir das 08 horas, onde 

serão atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Rua Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, 

Cuiabá/MT, Hospi ta l  Sotrauma, te lefone para conta to : 

3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente. Impulsiono os autos intimando a parte requerida 

para efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022849-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL EPIFANIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1022849-81.2016.8.11.0041 AUTOR: JOAO 

GABRIEL EPIFANIO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos em correição. Vistos etc. 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 
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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. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013780-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, CRM 2949, onde 

intimado, indicou para perícia o dia 27/08/2018 a partir das 08 horas, onde 

serão atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Rua Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, 

Cuiabá/MT, Hospi ta l  Sotrauma, te lefone para conta to : 

3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente. Impulsiono os autos intimando a parte requerida 

para efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013780-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1013780-88.2017.8.11.0041 AUTOR: LUCIA DE 

FATIMA PEREIRA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. 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. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 
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e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011806-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEYSON MODESTO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, CRM 2949, onde 

intimado, indicou para perícia o dia 27/08/2018 a partir das 08 horas, onde 

serão atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Rua Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, 

Cuiabá/MT, Hospi ta l  Sotrauma, te lefone para conta to : 

3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente. Impulsiono os autos intimando a parte requerida 

para efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011806-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEYSON MODESTO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1011806-16.2017.8.11.0041 AUTOR: KLEYSON 

MODESTO FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos em correição. Processo em ordem. 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. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022805-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DE CAMPOS RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT0012432A (ADVOGADO)

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT0013831A-N (ADVOGADO)

OTAVIO GUIMARAES RESENDE OAB - MT0010920A (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)

 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que na presente data, compareceu 

perante esta secretaria o Perito DR ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, endereço profissional na Avenida Bosque da Saúde, nº 

888, Edifício Saúde, sala 33, 3º Andar, bairro Bosque da Saúde, 

Cuiabá-MT, fone (65) 9228 5520, 98125-8932, 2127-8657, 

medicoperitoernani@gmail.com, CRM-MT 7.922, onde indicou para perícia o 

dia 15/05/2018 a partir das 08:30 horas, onde serão atendidos por ordem 

de chegada, no endereço supramencionado. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada, ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente. Impulsiono os autos 

intimando a parte requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais de R$ 1.000,00, no prazo de 10 dias. Cuiabá - MT, 17 de julho de 

2018 Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022805-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DE CAMPOS RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT0012432A (ADVOGADO)

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT0013831A-N (ADVOGADO)

OTAVIO GUIMARAES RESENDE OAB - MT0010920A (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1022805-62.2016.8.11.0041 AUTOR: ANA DE 

CAMPOS RODRIGUES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos em correição. Processo em ordem. 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. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021923-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUIBSON ALEXANDRE SANTOS SERJOANI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, CRM 2949, onde 

intimado, indicou para perícia o dia 27/08/2018 a partir das 08 horas, onde 

serão atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Rua Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, 

Cuiabá/MT, Hospi ta l  Sotrauma, te lefone para conta to : 

3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada ficando o advogado da parte autora responsável em 
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apresentar seu cliente. Impulsiono os autos intimando a parte requerida 

para efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021923-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUIBSON ALEXANDRE SANTOS SERJOANI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1021923-03.2016.8.11.0041 AUTOR: GUIBSON 

ALEXANDRE SANTOS SERJOANI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos em correição. Processo em ordem. 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. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014337-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON MERCADO MIRANDA JUNIOR (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)

 

Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, CRM 2949, onde 

intimado, indicou para perícia o dia 27/08/2018 a partir das 08 horas, onde 

serão atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Rua Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, 

Cuiabá/MT, Hospi ta l  Sotrauma, te lefone para conta to : 

3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente. Impulsiono os autos intimando a parte requerida 

para efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014337-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON MERCADO MIRANDA JUNIOR (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1014337-75.2017.8.11.0041 AUTOR: ADELSON 

MERCADO MIRANDA JUNIOR RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos em correição. Processo em ordem. 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 
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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. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026870-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA NETO (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)

 

Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, CRM 2949, onde 

intimado, indicou para perícia o dia 27/08/2018 a partir das 08 horas, onde 

serão atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Rua Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, 

Cuiabá/MT, Hospi ta l  Sotrauma, te lefone para conta to : 

3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente. Impulsiono os autos intimando a parte requerida 

para efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026870-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA NETO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1026870-66.2017.8.11.0041 AUTOR: JOAO 

PEREIRA NETO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos em correição. Processo em ordem. 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 
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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. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019329-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE FERRAZ (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)

 

Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, CRM 2949, onde 

intimado, indicou para perícia o dia 27/08/2018 a partir das 08 horas, onde 

serão atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Rua Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, 

Cuiabá/MT, Hospi ta l  Sotrauma, te lefone para conta to : 

3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente. Impulsiono os autos intimando a parte requerida 

para efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019329-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE FERRAZ (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1019329-79.2017.8.11.0041 AUTOR: JANETE 

FERRAZ RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Vistos em 

correição. Processo em ordem. 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. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 
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demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1019281-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1019281-23.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL S.A Vistos etc. Considerando que o requerido não foi 

devidamente citado, DESIGNO nova audiência de conciliação para o dia 

01/10/2018, às 08:30, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO – Sala 06. CITE-SE e INTIME-SE a parte demandada, por 

carta, no endereço indicado no Id. 9030077. No mais, determino o integral 

cumprimento da decisão anteriormente proferida nos autos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002388-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1002388-54.2017.8.11.0041 

AUTOR: LIBERTY SEGUROS S/A RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO movida por LIBERTY SEGUROS S/A em face de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, devidamente 

qualificados nos autos. Relata a parte autora que firmou contratos de 

seguro com Restaurante Pé de Pequi LTDA – EPP, Antonio Gentil Candido 

Frota e Sonia Cristina Albanez Herrera Rufatto, representados, 

respectivamente pelas apólices nº 18540033546, 1434003215 e 

1454004783, para cobertura a eventuais riscos incidentes. Informa que 

nos dias 03/04/2016, 26/04/2016 e 25/04/2016, as unidades consumidoras 

dos segurados foram afetadas por um distúrbio elétrico, que culminou em 

danos a bens eletroeletrônicos dos segurados. Argui que os danos 

materiais são de R$4.658,24 (quatro mil seiscentos e cinquenta e oito reais 

e vinte e quatro centavos). Ao final requer a procedência da ação e a 

condenação da requerida ao pagamento de R$4.658,24 (quatro mil 

seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos), acrescidos 

de juros e correção monetária, ambos contados a partir do desembolso. 

Com a inicial vieram documentos. Verificada a possibilidade de conciliação, 

a mesma restou infrutífera (Id. 8130443). Citada a requerida ofertou a 

contestação (Id. 8312742), aduzindo que ao caso não se aplica o CDC, 

que é descabida a regra da responsabilidade objetiva (pois a demandante 

não é consumidora da concessionária), e que houve regular fornecimento 

de energia elétrica (afirmando que no sistema da Requerida não consta 

nenhuma oscilação), bem como que autora não comprovou a referida 

oscilação, que não há nexo de causalidade e que não há nos autos 

documento capaz de demonstrar os danos materiais. Por fim, requer sejam 

os pedidos julgados improcedentes. A parte autora apresentou 

Impugnação (Id. 9250562), rebatendo os argumentos esposados na peça 

de defesa e reiterando os pedidos iniciais. Instados a especificarem as 

provas que pretendiam produzir, as partes pugnaram pelo julgamento 

antecipado da lide. É o relatório. Decido. O deslinde da controvérsia não 

reclama dilação probatória o que em última análise confrontaria com os 

princípios da celeridade e economia processual, já que os elementos do 

processo permitam a formação do convencimento do juiz (CPC, art. 370). 

Nesse sentido é a jurisprudência: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA 

ELÉTRICA. DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. Para que fique evidente que o 

julgamento antecipado da lide cerceou o direito de defesa da parte, a 

necessidade da produção de prova deve ficar evidenciada. Se o 

magistrado já firmou seu convencimento sobre os aspectos decisivos da 

demanda a antecipação do julgamento é legítima. PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. DECLARATÓRIA CUMULADA COM 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REPASSE DO PIS E COFINS. TRANSFERÊNCIA 

DO ÔNUS AO CONSUMIDOR. CABIMENTO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO 

C. STJ. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO. O autor se mostra 

inconformado com o desfecho de seu pedido. Todavia, o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que tais tributos 

integram a própria lógica do contrato de concessão e que é passível sua 

transferência aos consumidores. Ademais, não há o pagamento das 

contribuições sociais pelo usuário, mas sim um aumento da tarifa, em 

razão da adição dos tributos devidos ao preço cobrado pela 

concessionária pelo serviço prestado. Há, desse modo, um repasse 

econômico e não jurídico. (TJSP - APL: 0013484-76.2010.8.26.0408 - 

Relator: Adilson de Araujo – j. 23/07/2013) Negritei. Dessa forma, sendo 

suficientes os documentos juntados nos autos para persuasão do juiz 

sobre as questões suscitadas, conheço diretamente do pedido julgando 

antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, I do CPC. Como se vê do 

relatório, pretende a parte autora a condenação da concessionária ao 

pagamento do importe de R$4.658,24 (quatro mil seiscentos e cinquenta e 

oito reais e vinte e quatro centavos), a título de ressarcimento de 

indenização paga ao segurado em decorrência de oscilações de energia. 

Com efeito, restou comprovado nos autos a má-prestação de serviços 

pela concessionária requerida, mormente porque constou nos Laudos (Id. 

4712344, 4712368 e 4712385) que os danos ocorridos nos equipamentos 

tiveram como causa a descarga elétrica. Em virtude dos fatos narrados, a 

seguradora ajuizou a presente ação de ressarcimento, pois sustenta ter 

se sub-rogado nos direitos do segurado, já que toda a rede elétrica estava 

segurada por meio das apólices nº apólices nº 18540033546, 1434003215 

e 1454004783. Ao teor do disposto no art. 346, III, do Código Civil, a 

sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor do terceiro interessado 

que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em 

parte. O art. 349, do mesmo diploma legal, por seu turno, prescreve: "A 

sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios 

e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e 

os fiadores". Especificamente com relação ao seguro de dano, cumpre 

transcrever o que dispõe o art. 786, do Código Civil: “Art. 786. Paga a 

indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, 

nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.” 

A concessionária ré alega não haver relação de consumo entre ela e a 

seguradora, portanto não cabe a responsabilidade objetiva pelo dano 

causado, porém a autora, neste caso, é tida como consumidora, pois 

experimentou dano material ao ressarcir seu segurado por evento de 

responsabilidade da distribuidora de energia, além de ter previsão legal 

sua demanda regressiva, conforme exposto anteriormente. É o que julgou 

o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA 
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DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ 

- DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. - Concluiu o Acórdão recorrido que 

a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o 

Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a 

Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. 

Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2. - O agravo não 

trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do 

julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo 

Regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 426017 MG 

2013/0369534-7, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 

10/12/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2013) 

Negritei. Logo, ao efetuar o pagamento da indenização securitária ao 

segurado, a autora sub-rogou, legalmente, em todos os direitos e ações 

que competiriam ao segurado contra o autor do dano, inclusive os de cepa 

consumerista. Caracterizada a relação de consumo, a mesma é tutelada 

pelo Código de Defesa do Consumidor e cuja sistemática prevê que o juiz 

pode inverter o ônus da prova quando “for verossímil a alegação” ou 

quando o consumidor for “hipossuficiente”, sempre de acordo com “as 

regras ordinárias de experiência”, a teor do disposto no artigo 6.º, inciso 

VIII do CDC, que prevê: “Art. 6.º. São direitos básicos do consumidor: VIII – 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiência;...” Negritei. Vale salientar que, 

independentemente da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a 

responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia 

elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo. Rui Stoco, em nota ao 

seu Tratado de Responsabilidade Civil, é categórico: "(...) a companhia 

energética de geração ou distribuição, embora possa se constituir em 

sociedade de natureza privada, será sempre uma concessionária de 

serviço público, prestando-o por delegação do Estado. Nessa condição, é 

alcançada pela disposição muito mais garantidora, do art. 37 §6º, da CF 

(...). Desse modo, essas empresas ficam enquadradas na teoria do risco 

administrativo, sendo, assim, objetiva a sua responsabilidade pelos danos 

causados a terceiros. Evidentemente, não se descarta a incidência 

obrigatória do Código de Defesa do Consumidor, naquilo que favoreça e 

roteja a vítima (...)". (Stoco, Rui. Tratado de responsabilidade civil: doutrina 

e jurisprudência - 7ª ed., rev., atual., e ampl. SãoPaulo: Editora RT, 2007. p. 

980). Grifei. Trilhando mesmo entendimento, José Dos Santos Carvalho 

Filho ensina que: "...ao executar o serviço, o concessionário assume 

todos os riscos do empreendimento. Por esse motivo, cabe-lhe 

responsabilidade civil e administrativa pelos prejuízos que causar ao poder 

concedente, aos usuários ou a terceiros". (CARVALHO FILHO, José dos 

Santos. Manual de Direito Administrativo. - 23ª ed., rev., ampl., e atualizada 

até 31.12.2009. - Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris: 2010. p. 422). Sobre 

o assunto, valho-me, novamente, da precisa lição dos já citados 

jurisconsultos Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, que assim 

lecionam: “14. Inversão do ônus da prova. O processo civil tradicional 

permite a convenção sobre o ônus da prova, de sorte que as partes 

podem estipular a inversão em relação ao critério da lei (CPC 333 par. un., 

a contrario sensu). O CDC permite a inversão do ônus da prova em favor 

do consumidor, sempre que for ou hipossuficiente ou verossímil sua 

alegação. Trata-se de aplicação do princípio constitucional da isonomia, 

pois o consumidor, como parte reconhecidamente mais fraca e vulnerável 

na relação de consumo (CDC 4.º I), tem de ser tratado de forma diferente, 

a fim de que seja alcançada a igualdade real entre os partícipes da relação 

de consumo. O inciso comentado amolda-se perfeitamente ao princípio 

constitucional da isonomia, na medida em que trata desigualmente os 

desiguais, desigualdade essa reconhecida pela própria lei (Nery, Princ., 

n.9, p.44) (Ob. cit., pág. 914)” Negritei. A concessionária sustenta que não 

há nexo de causalidade entre os danos apontados na inicial e o sinistro 

ocorrido. No entanto, a concessionária não provou excludente de 

responsabilidade, impondo-se em consequência, a sua condenação em 

repará-los, a teor do art. 37, §6º da C, em que pese ter oportunizado a 

produção de prova. Não houve qualquer iniciativa da requerida no sentido 

de demonstrar que os serviços de energia elétrica foram regularmente 

prestados no dia questionado, ônus que não se desincumbiu, nos termos 

do art. 373, II, do CPC. Assim, deveria a concessionária trazer prova dos 

fatos constitutivos do seu direito e/ou desconstitutivos do direito do 

consumidor, o que suficientemente não ocorreu na presente. Ainda sobre 

a legislação consumerista, saliente-se, ainda, que a teoria do risco do 

negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de 

Defesa do Consumidor. De acordo com a Normatização da Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), a concessionária tem a 

responsabilidade de promover a adequada e segura distribuição de 

energia até o ponto de entrega, que no presente caso, conforme 

estabelecido pela Resolução n.º 414/10 em seus artigos 14 e 15, trata-se 

do barramento geral (condutor de sistema elétrico como quadros de 

distribuição)[1], como se vê: “Art. 14. O ponto de entrega é a conexão do 

sistema elétrico da distribuidora com a unidade consumidora e situa-se no 

limite da via pública com a propriedade onde esteja localizada a unidade 

consumidora, exceto quando: VIII – tratar-se de fornecimento a 

edificações com múltiplas unidades consumidoras, em que os 

equipamentos de transformação da distribuidora estejam instalados no 

interior da propriedade, caso em que o ponto de entrega se situará na 

entrada do barramento geral; Art. 15. A distribuidora deve adotar todas as 

providências com vistas a viabilizar o fornecimento, operar e manter o seu 

sistema elétrico até o ponto de entrega, caracterizado como o limite de sua 

responsabilidade, observadas as condições estabelecidas na legislação e 

regulamentos aplicáveis.” Negritei. Em sentido análogo julgou, o Superior 

Tribunal de Justiça: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 175.255 - SP 

(2012/0094627-2) [...] AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE 

RESSARCIMENTO REGRESSIVO. Energia Elétrica. Explosão e curto circuito 

com variação de tensão na sub-estação distribuidora de energia elétrica 

nas dependências do Condomínio segurado da autora. Rede de 

concessionania de distribuição de energia elétrica que ocasionou danos 

em equipamentos do segurado da apelada. Recurso da ré alegando que 

não há provas de que os danos ocorridos nos equipamentos do segurado 

da apelada teriam sido provocados por problemas na distribuição de 

energia, que o ressarcimento dos anos em equipamentos instalados em 

unidades consumidoras só pode ocorrer se comprovado o nexo de 

causalidade, que reparo dos equipamentos sem análise técnica exclui a 

responsabilidade, de conformidade com o art. 10, parágrafo único, II da 

Resolução Aneel no 61/2004. Responsabilidade objetiva (art. 37, § 6º da 

CF) da concessionária, de serviço público. Ação regressiva da 

seguradora para reaver o que despendeu em favor do segurado. 

Demonstrado o nexo entre o pico de tensão e os danos havidos no 

equipamento do segurado da apelada. Devida a indenização no valor de 

R$ 8.261,09, a titulo de ressarcimento à seguradora, pelos consertos de 

cabeamento telefônico e aéreo do segurado, danificados por conta de 

uma explosão em sub-estação da ré existente dentro do condomínio. Há 

demonstração de nexo causal entre a sobre-tensão elétrica ocorrida na 

'sub-estação de energia elétrica localizada o condomínio e os danos 

havidos nos equipamentos do segurado da apelada. A Resolução Aneel 

nº 61/2004 não a isenta a indenização em virtude do consumidor ter 

providenciado a reparação dos equipamentos (art. 10, parágrafo único, I 

da Resolução Aneel nº 61), apenas não poderia ficar aguardando 

indefinidamente providências da apelante. Quem teria que provar a 

existência ou inexistência de nexo seria a prestadora de serviços e não o 

lesionado. Ação regressiva procedente. Recurso improvido.[...]" (STJ - 

AREsp: 175255 SP 2012/0094627-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data 

de Publicação: DJ 08/06/2015) Negritei. Portanto, comprovadas estão as 

alegações da autora no sentido da responsabilidade da concessionária ré 

quanto ao dano ocorrido na distribuição de energia. Numa ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo”. Suficientemente comprovadas estão as 

alegações da autora quanto ao evento, conforme documentos 

colacionados à sua inicial que mostram a ocorrência do sinistro, bem 

como, o depósito realizado em favor dos segurados (Id. 4712347, 

4712372 e 4712385). Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade 

na conduta da requerida, pois no sistema do CDC, é dever e risco 

profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe 

permitem as normas jurídicas imperativas. Sendo assim, cabível o pedido 

da parte autora, no sentido de que seja indenizada. A demandada alega, 

também, não ter havido requerimento administrativo na tentativa de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029718/7/2018 Página 90 de 507



solucionar o caso, em tema análogo julgou o TJ-SP: “Responsabilidade 

civil. Seguradora que paga prejuízos de segurado que teve danificados 

equipamentos de elevadores por sobretensão de energia elétrica. Ação 

regressiva movida contra a concessionária de energia elétrica. Sentença 

de improcedência. Reforma. Incidência do CDC. Desnecessário prévio 

requerimento administrativo. Art. 5º, XXXV, da C.F. Prova satisfatória de 

nexo causal entre a oscilação no fornecimento de energia elétrica e os 

danos nos equipamentos eletrônicos da segurada. Não caracterização de 

caso fortuito ou força maior. Responsabilidade objetiva. Indenização 

devida. Correção monetária e juros de mora desde o desembolso. 

Precedentes do C. STJ. Recurso provido. Não se pode afastar a aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor na medida em que a seguradora, na 

hipótese, se sub-roga nos direitos e na posição jurídica de seus 

segurados (dentre eles a aplicação da lei consumerista), segundo o 

disposto no art. 349 do CC. A concessionária de serviço público de 

energia elétrica submete-se à disposição do artigo 37, § 6º, da 

Constituição Federal, sendo-lhe aplicada a teoria da responsabilidade 

objetiva da Administração, bem como o acesso ao judiciário não está 

condicionado ao requerimento administrativo. Assim, ocorrendo oscilação, 

interrupção e sobrecarga na rede elétrica, responde pelos prejuízos 

causados, pois a rede de distribuição deve ostentar proteções contra as 

descargas elétricas, sendo a prova idônea e suficiente acerca do nexo 

causal, não contraposta pela ré, além de constar a demonstração de 

comunicação da ocorrência à concessionária”. (TJ-SP - APL: 

10056556720168260068 SP 1005655-67.2016.8.26.0068, Relator: Kioitsi 

Chicuta, Data de Julgamento: 09/02/2017, 32ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 09/02/2017) Negritei. Como demonstrado, não merece 

guarida tal alegação, já que a demanda judicial não exige esgotamento da 

via administrativa, tampouco está condicionada a requerimentos 

extrajudiciais, justamente por prevalecer o direito ao acesso à justiça, 

previsto em nossa Carta Magna em seu artigo 5º, inciso XXXV: “XXXV - a 

lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito;” É dizer, aplica-se o princípio também às autoridades 

administrativas e qualquer tentativa de inviabilização do acesso ao 

judiciário corresponde à sua violação. Diante do exposto, enfrentadas as 

questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no 

artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente 

ação, para CONDENAR a demandada a ressarcir à autora o valor 

R$4.658,24 (quatro mil seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro 

centavos) referente aos danos materiais, valor este acrescido de juros de 

1% ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC/IBGE 

desde a data de cada desembolso (13/06/2016 – R$ 1.772,24; 27/05/2016 

– R$2.000,00 e 08/06/2016 – R$880,00) CONDENO, ainda, a requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma prevista no artigo 85, § 

8°, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da 

parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no capitulo 

6, seção 16, item 29, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] 

Agência Narional de Energia Elétr ica, Disponível  em: 

h t t p : / / w w w . a n e e l . g o v . b r / b u s c a ?

p_p_id=101&p_p_-lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_1

01_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_returnToF

ullPageURL=%2Fweb%2Fguest%2Fbusca&_101_assetEntryId=15044075

&_101_type=content&_101_groupId=656835&_101_urlTitle=barramento&re

diredi=http%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fbusca%3Fp_p_id%3D3%

26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3DmDmaximiz%26p_p_mode%3Dvie

w%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3Dbarramento%26_3_search .

x%3D0%26_3_search.y%3D0%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%2

52Fsearch%26_3_redirect%3D%252Fweb%252Fguest%252Fbusca&inhe

ritRedirect=true, acesso em 10/02/2017
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000991-23.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: DEIVID ROGER DE CAMARGO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que DEIVID 

ROGER DE CAMARGO move em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de 

acidente de trânsito ocorrido no dia 25.11.2017, tendo resultado a sua 

invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA LIDE - DA NECESSIDADE DA INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. NA DEMANDA. Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

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 INÉPCIA 

DA INICIAL - DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO ANTERIOR – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – DA NOVA DECISÃO DO STF. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 
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SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. DA NÃO COMPROVAÇÃO DO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO E SUA RECUSA Aduz a requerida que a parte autora 

não logrou êxito em comprovar que efetivou o pedido administrativo. Por tal 

razão, pugna pela extinção do processo, sem julgamento do mérito. No 

entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, senão vejamos: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida, razão pela qual REJEITO a preliminar suscitada. 

Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. A demandada assevera que, o requerente não comprovou o 

nexo causal entre o acidente e o resultado, por deixar de juntar aos autos 

o Boletim de Ocorrência que comprovasse tais fatos, alegação esta que 

não deve prosperar, pois a parte autora trouxe aos autos a certidão de 

ocorrência emitida pela Coordenadoria Geral do SAMU do Estado de Mato 

Grosso, a qual é dotada de fé pública (id.11334342), bem como laudo 

pericial, onde ficou claro que a invalidez é decorrente do acidente sofrido; 

no mais, tal alegação vai de encontro com o entendimento do Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRELIMINAR IMPOSSIBILIDADE 

JURÍDICA DO PEDIDO - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVA 

DO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS – INCLUSÃO DE 

SEGURADORA NO POLO PASSIVO– DESNECESSIDADE – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – RECURSO NÃO 

PROVIDO. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a morte do segurado. 

O DPVAT pode ser cobrado de qualquer seguradora integrante do 

convênio firmado com a Federação Nacional de Seguros. A correção 

monetária, neste tipo de Ação de Cobrança, incide a partir do evento 

danoso.” (Ap, 109115/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/06/2013, Data da 

publicação no DJE 17/06/2013). A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 25.11.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 
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Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do membro superior 

esquerdo. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros superiores e/ou de uma das mãos terá a vítima direito a 70% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, média a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 50% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: -MEMBRO SUPERIOR 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. No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (25.11.2017) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida 

adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 

R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 

8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 

da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014645-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CESAR DE JORGE OAB - SP0200651A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DJAVA SECRETARIADO EM VENDAS LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014645-77.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. RÉU: DJAVA 

SECRETARIADO EM VENDAS LTDA - ME Vistos etc. Preenchidos os 

requisitos, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 01/10/2018 às 

12:30, nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a 

CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 05. Fica a parte autora intimada na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 

ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a 

parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

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

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018144-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEI NUNES 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)
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CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018144-69.2018.8.11.0041. AUTOR: 

RONICLEI NUNES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 25/10/2018 às 10:45, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 02. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017921-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DUTRA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1017921-53.2017.8.11.0041 

AUTOR: WELLINGTON DUTRA DO NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que WELLINGTON 

DUTRA DO NASCIMENTO, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 14.11.2015, 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. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação ID. 10776118, além de 

documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Alteração do Polo passivo da 

Lide – Da Necessidade Da Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro 

DPVAT S.A. Na Demanda; II - Da Necessidade De Realização De Pedido 

Adminis t rat ivo –Da Fal ta De Interesse Processual  – 

Necessidade/Adequação –Da Nova Orientação Do STJ. No mérito, rebateu 

os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. Realizada 

a pericia médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta 

capital ID. 11044229, indicando o grau de lesão apresentado pelo 

requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO 

ANTERIOR – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – DA NOVA DECISÃO DO STJ. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 
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obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 14.11.2015, 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 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 11044229, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Ombro 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 Ombro Esquerdo 75% Intensa [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 
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inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, 

punhos ou dedo polegar terá a vítima direito a 25% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, média a perda da parte requerente, terá essa o direito de 

50% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o 

teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de 

ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -Ombro 

Esquerdo: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 

3.375,00 = R$ 2.531,25 Total: R$ 2.531,50 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 PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (14.11.2015) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024162-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEUZIMARA FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1024162-77.2016.8.11.0041 

AUTOR: LEUZIMARA FERREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que LEUZIMARA 

FERREIRA DA SILVA, move em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 20.08.2016, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação ID. 8157280, além de 

documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Alteração Do Pólo Passivo 

Para A Seguradora Líder II- Inépcia da Inicial - Pedido Administrativo 

Anterior – Da Falta De Interesse De Agir- Necessidade/Adequação – Da 

Nova Decisão Do STF. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo 

a total improcedência da ação. Realizada a pericia médica no segurado, na 

central de conciliação e mediação desta capital ID. 7338947, indicando o 

grau de lesão apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO PARA SEGURADORA 

LÍDER . Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do 

que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

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. ADMINISTRATIVO PRÉVIO- DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR 

Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse 

processual necessário a propositura da ação, já que esta não lhe 

procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à 

falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem 

interesse jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se 

mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte 

demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 
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assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de falta de Interesse de Agir. Inexistindo mais 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 20.08.2016, 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 realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 7338947, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Joelho Esquerdo 

(...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser 

prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029718/7/2018 Página 97 de 507



11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Joelho Esquerdo 75% Intensa [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo, 

terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - JOELHO ESQUERDO: 

*25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 3.375,00 = R$ 

2.531,25 Total: R$ 2.531,25 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um e vinte e cinco 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (20.08.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019139-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELE MARIA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019139-82.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JOSIELE MARIA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 25/10/2018 às 08:15, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 03. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030913-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO NILTON CORREA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1030913-46.2017.8.11.0041 

AUTOR: BENEDITO NILTON CORREA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que BENEDITO NILTON CORREA, move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 08.06.2015, 

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. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação ID. 

11303375, além de documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Alteração 

do Polo passivo para a Seguradora Líder; II- Satisfação Da Indenização Em 

Esfera Administrativa – Carência Da Ação – Falta De Interesse De Agir. No 

mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da 

ação. Realizada a pericia médica no segurado, na central de conciliação e 

mediação desta capital ID. 11472914, indicando o grau de lesão 

apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se 

que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no 

artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim 

autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à 

ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PARA SEGURADORA 

LÍDER. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do 

que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 
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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 CARÊNCIA DA AÇÃO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA SEM 

VALIDADE A matéria preliminar se confunde com o mérito e como tal será 

apreciada. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 08.06.2015, 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 

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 
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reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 11472914, 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): Polegar 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 Polegar Esquerdo 75% Intensa [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, 

punhos ou dedo polegar terá a vítima direito a 25% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, intensa a perda da parte requerente, terá essa o direito de 

75% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o 

teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de 

ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: Dedo 

Polegar Esquerdo: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 

3.375,00 = R$ 2.531,25 Total: R$ 2.531,25 Considerando que já houve 

pagamento em sede administrativa no valor de R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) (id: 11303381), 

resta um saldo remanescente no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e 

oito reais e setenta e cinco centavos) a ser indenizada. No tocante a 

correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do 

c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância de 168,75 (cento e sessenta e oito reais e 

setenta e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (08.06.2015) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018207-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018207-94.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

DANIEL DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 25/10/2018 às 11:00, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 02. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022457-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALIETE MARIA DE FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1022457-10.2017.8.11.0041 

AUTOR: ALIETE MARIA DE FARIAS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ALIETE MARIA DE FARIAS move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 27.04.2017, 

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 ID. 9089667 à 9089736. Devidamente citada, a parte ré 

apresentou contestação ID. 1105911, além de documentos, arguindo 

preliminarmente: I- Da Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; 

II- Do Requerimento Administrativo Perante A Porto Seguro Cia De Seguros 
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Gerais; III - Pedido Administrativo Prévio – Ausência de Interesse de Agir; 

IV Princípio da Causalidade e Sucumbência Autoral; V – Ausência De 

Documentos Essenciais À Regulação Do Sinistro – Documentos Ilegíveis. 

No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência 

da ação. Realizada a pericia médica no segurado, na central de 

conciliação e mediação desta capital ID. 11130552, indicando o grau de 

lesão apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, 

total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 

os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS A requerida aduz que o documento apresentado pela 

parte autora não é suficiente para comprovar o requerimento na esfera 

administrativa. Por tal motivo, requer a suspensão do processo judicial 

pelo prazo de 60 dias e a intimação da parte autora para comparecer à 

Porto Seguro a fim de proceder com a regulação administrativa. No 

entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. 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, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. 

Alega a seguradora requerida que, o ônus sucumbencial deve ser 

suportado pela parte autora, já que a ré não deu causa ao ajuizamento da 

ação, consoante não haver pedido administrativo prévio, não podendo ser 

penalizada com os custos da ação judicial. O artigo 85 do Código de 

processo Civil Brasileiro determina que: "A sentença condenará o vencido 

a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Em razão dos princípios 

da causalidade e da sucumbência, o pagamento das custas processuais 

está vinculado ao insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem 

ser ressarcidas pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela 

incontroverso que a parte autora teve sua pretensão resistida com a 

apresentação da contestação pela demandada, inclusive com pedidos de 

extinção da pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar 

suscitada depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será 

apreciada. DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À REGULAÇÃO 

DO SINISTRO – DOCUMENTOS ILEGÍVEIS. 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 a 

cópia do RG apresentado pela demandante estão legíveis. Assim sendo, 

REJEITO a preliminar de ausência de documentos essenciais à regulação 

do sinistro. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 
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mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 27.04.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 11130552, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Ombro Direito. (...) 

III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 
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definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão Ombro Direito 75% Intensa [...]” Dessa forma, a invalidez 

permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 75% sobre 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -OMBRO DIREITO: *25% 

sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 3.375,00 = R$ 2.531,25. 

Total: R$ 2.531,25. No tocante a correção monetária em seguro obrigatório 

DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (27.04.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016170-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS PEREIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016170-94.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

IZAIAS PEREIRA NETO REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO 

os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender 

os requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 25/10/2018 às 09:45, nos termos do 

artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032296-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON JIAN BRAUN DOS SANTOS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1032296-59.2017.8.11.0041 

AUTOR: HALISON JIAN BRAUN DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que HALISON 

JIAN BRAUN DOS SANTOS, move em desfavor de SEGURADORA LÍDER 

DO CONSÓRICIO DO SEGURO DPVAT S.A., alegando, em suma, que foi 

vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 29.03.2017, tendo resultado 

a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação ID. 

11408546, além de documentos, arguindo preliminarmente: I- Carência De 

Ação – Falta De Interesse De Agir Em Razão De Pagamento Da Cobertura 

Em Sede Administrativa. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. Realizada a pericia médica no 

segurado, na central de conciliação e mediação desta capital ID. 

11502747, indicando o grau de lesão apresentado pelo requerente. É o 

relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão 

se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais 

atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para 

proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. CARÊNCIA DE AÇÃO – FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DE PAGAMENTO DA COBERTURA EM 

SEDE ADMINISTRATIVA. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a 

parte autora interesse processual necessário a propositura da ação, já 

que houve o efetivo pagamento da cota parte devida a requerente. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber, se houver, saldo 

remanescente do seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Ademais, a matéria preliminar se confunde 

com o mérito e como tal será apreciada. Inexistindo mais preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 
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permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 29.03.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 11502747, 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 
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parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Membro Inferior Direito 50% Médio [...]” Dessa forma, 

a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de 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 a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MEMBRO INFERIOR 

DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 

= R$ 4.725,00 Total: R$ 4.725,00 Considerando que o valor integral devido 

equivale à R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), e que 

foi realizado pagamento pela via administrativa em valor idêntico, não há 

qualquer saldo à ser recebido pela parte autora. 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, tendo a parte autora recebido o 

valor integral da indenização administrativamente, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do 

CPC. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO 

a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a 

favor da demandada, na forma do que preceitua o artigo 85, § 8°, do CPC, 

sendo que ficará isenta das custas processuais por ser beneficiárias da 

assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da 

condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do 

CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033308-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIQUE ANTONIO DA SILVA ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NUNES OAB - MT0014676A (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1033308-11.2017.8.11.0041 

AUTOR: CAIQUE ANTONIO DA SILVA ALMEIDA RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que 

CAIQUE ANTONIO DA SILVA ALMEIDA move em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A., 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

04.10.2016, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação ID. 11343545, além de documentos, arguindo preliminarmente: 

I- Da Retificação Da Autuação; II- Do Requerimento Administrativo Perante 

A Porto Seguro Cia De Seguros Gerais; III – Da Ausência De Requerimento 

Administrativo; IV- Comprovante De Residência Em Nome De Terceiro – 

Ausência De Pressuposto De Constituição E De Desenvolvimento Valido E 

Regular Do Processo – Requisito Para Fixação De Foro. No mérito, rebateu 

os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. Realizada 

a pericia médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta 

capital ID. 11499607, indicando o grau de lesão apresentado pelo 

requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA RETIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, 

total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 

os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS A requerida aduz que o documento apresentado pela 

parte autora não é suficiente para comprovar o requerimento na esfera 

administrativa. Por tal motivo, requer a suspensão do processo judicial 

pelo prazo de 60 dias e a intimação da parte autora para comparecer à 

Porto Seguro a fim de proceder com a regulação administrativa. No 

entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 
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(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. DA AUSENCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de falta de Interesse de Agir. COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. Quanto à questão de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento valido e regular do 

processo, em virtude da juntada de comprovante de residência em nome 

de terceiro, o artigo 319 do CPC, ao elencar os requisitos da petição inicial, 

traz a determinação de que seja indicado o endereço das partes, o que foi 

devidamente observado. O artigo 320[1], por sua vez, determina a 

apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

não sendo o comprovante de endereço um documento obrigatório, pois já 

é suficiente a indicação da residência efetuada na petição inicial. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO 

DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. 

Desnecessária, na espécie, a determinação de juntada de comprovante de 

residência e RG para o processamento da inicial. Precedentes desta 

Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 

14/05/2014. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja 

obrigatória a comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de 

pedir, é desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante 

de endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Inexistindo mais preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 04.10.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029718/7/2018 Página 106 de 507



ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 11499607, 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. 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 Superior Direito 25% LEVE Membro Inferior 

Direito 50% MÉDIA. [...]” Dessa forma, a invalidez permanente do autor 

decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada 

pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a 

aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima transcrito. A 

companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o 

cumprimento da indenização dentro do limite que prevê expressamente no 

artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima 

transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia 

seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento 

da indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros superiores e/ou de uma das mãos terá a vítima direito a 70% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, leve a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 25% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Ocorrendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MEMBRO SUPERIOR 

DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *25% sobre R$ 9.450,00 

= R$ 2.362,50 -MEMBRO INFERIOR DIREITO : *70% sobre R$ 13.500,00 = 

R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00. 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 PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 7.087,50 

(sete mil e oitenta e sete reais), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (04.10.2016) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 
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P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] Art. 

320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032792-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIR LIMA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1032792-88.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ROSENIR LIMA DO NASCIMENTO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ROSENIR 

LIMA DO NASCIMENTO move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 16.01.2017, 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. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação Num. 11747979, além de 

documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Inclusão da Seguradora Líder 

no Polo passivo; II- Ausência De Comprovação De Entrega Da 

Documentação; II - Ausência Do Laudo IML – Descumprimento Do Art. 5º § 

5º Da Lei 6.194/74; III – Da Litispendência. No mérito, rebateu os pedidos 

da inicial, requerendo a total improcedência da ação. Realizada a pericia 

médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta capital 

Num. 11501813, indicando o grau de lesão apresentado pelo requerente. É 

o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão 

se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais 

atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para 

proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LÍDER NO POLO PASSIVO Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML – DESCUMPRIMENTO AO ART. 5º, §5º DA 

LEI 6.194/74 Alega a parte requerida que “(...) o autor não apresentou 

qualquer documento conclusivo no que tange ao direito de receber a 

íntegra do teto indenizatório no que se refere à invalidez de caráter 

permanente, vez que não trouxe aos autos laudo do IML, documento 

imprescindível para apuração da lesão (...)”. Afirmou ainda, que agindo de 

tal forma a requerente descumpriu o artigo 5º da Lei 6.194/74. No entanto, 

de uma simples leitura do mencionado dispositivo, extrai-se que, em 

momento algum, ele faz exigência da juntada do laudo do IML, verbis: “Art 

5º - O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” Conclui-se que o laudo do IML não é o 

único instrumento capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, 

podendo ser comprovada mediante outros documentos firmados por 

profissionais da saúde ou mediante realização de perícia médica. Desta 

forma, REJEITO a preliminar suscitada. LITISPENDÊNCIA A ré arguiu 

litispendência, afirmando que a autora propôs duas ações idênticas, esta 

e uma outra que tramita perante a 10ª Vara Cível desta Comarca, sob o n. 

1011144-52.2017.8.11.0041 – tendo a mesma causa de pedir e pedidos. 

Denota-se dos autos que a ação à qual se fala foi julgada sem resolução 

de mérito, e por conseguinte já arquivados os autos. Sendo assim, 

REJEITO a preliminar de Litispendência. Inexistindo mais preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor juntou Boletim de Ocorrência e Boletim de 

Atendimento Médico, a fim de comprovar o sinistro e o dano dele 

decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde 

se extrai que para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em 

virtude de debilidade permanente não se exige provas robustas e 

incontroversas, basta que os documentos acostados levem a conclusão 

da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos 

são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. 

Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 
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morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 16.01.2017, 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 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 11501813, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Membro Superior 

Direito. (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a 

ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Membro Superior Direito 50% MÉDIA. [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

superiores e/ou de uma das mãos terá a vítima direito a 70% do valor total 

da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, 

no caso em tela, média a perda da parte requerente, terá essa o direito de 

50% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o 

teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de 

ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MEMBRO 

SUPERIOR DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre 

R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00. Total: R$ 4.725,00. No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 
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negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (16.01.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1025941-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINAMICA CONSTRUCOES LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT15145/O-O 

(ADVOGADO)

JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR OAB - MT18098/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - ME (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1025941-33.2017.8.11.0041 

EMBARGANTE: DINAMICA CONSTRUCOES LTDA - ME EMBARGADO: 

CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - ME Vistos etc. 

Recebo os embargos à execução tempestivos, sem aplicar-lhe efeito 

suspensivo, por não ter o embargante satisfeito os requisitos previstos no 

art. 919,§1° do CPC, necessários ao deferimento, vejamos: “Art. 919. Os 

embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o 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.” Com efeito, a jurisprudência do TJMT: RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

DIALETICIDADE – REJEITADA - EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE 

GARANTIA DO JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO EFEITO 

ALMEJADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a 

preliminar de não conhecimento do recurso quando o agravo ataca os 

fundamentos da decisão guerreada, restando atendido ao princípio da 

dialeticidade. Para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à 

execução a parte embargante deve requerer essa medida mediante a 

demonstração da relevância da fundamentação, bem como o grave dano 

de difícil ou incerta reparação, e a garantia do Juízo. Deve ser indeferida a 

concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução se a parte 

embargante não garantiu o juízo, ou, não há perfectibilizada a garantia, 

ainda que sejam relevantes os seus fundamentos, porque os requisitos 

previstos no CPC devem ser demonstrados simultaneamente. (AI 

41914/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2017, Publicado no DJE 11/12/2017). 

Destaquei. Sendo assim, em que pese o pedido de suspensão em razão 

da indicação de bens a penhora, verifica-se que não houve aceitação do 

bem por parte do embargado/exequente, motivo pelo qual recebo os 

presentes embargos sem aplicação do efeito suspensivo. cite-se o 

embargado, na pessoa de seu procurador, para, querendo, ofertar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010266-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE SOUZA SANTOS SILVA OAB - MT10574/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DINAMICA CONSTRUCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR OAB - MT18098/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010266-30.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - ME EXECUTADO: 

DINAMICA CONSTRUCOES LTDA - ME Vistos etc. Diante do recebimento 

do feito dos embargos de execução sem a aplicação do efeito 

suspensivo, REJEITO os declaratórios, uma vez que a execução não se 

encontra garantida. No mais, DETERMINO o integral cumprimento do 

decisório de Id. 11881263. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016172-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEY MARCOLINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016172-64.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

NEY MARCOLINO DA SILVA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO 

os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender 

os requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 25/10/2018 às 10:00, nos termos do 

artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024483-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR PEREIRA TEIXEIRA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1024483-78.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: VALMIR PEREIRA TEIXEIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que VALMIR PEREIRA 

TEIXEIRA, move em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 06.06.2017, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação ID. 11092189, além de 

documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Alteração Do Pólo Passivo 

Para A Seguradora Líder II- Do Requerimento Administrativo Perante A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029718/7/2018 Página 110 de 507



Porto Seguro Cia De Seguros Gerais; III - Pedido Administrativo Anterior – 

Da Falta De Interesse De Agir; IV – Principio Da Causalidade E A 

Sucumbência Autoral. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo 

a total improcedência da ação. Realizada a pericia médica no segurado, na 

central de conciliação e mediação desta capital ID. 11147539, indicando o 

grau de lesão apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO PARA SEGURADORA 

LÍDER . Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do 

que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS A requerida aduz que o documento 

apresentado pela parte autora não é suficiente para comprovar o 

requerimento na esfera administrativa. Por tal motivo, requer a suspensão 

do processo judicial pelo prazo de 60 dias e a intimação da parte autora 

para comparecer à Porto Seguro a fim de proceder com a regulação 

administrativa. No entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. ADMINISTRATIVO PRÉVIO- DA FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de falta de Interesse de Agir. PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. Alega a seguradora 

requerida que, o ônus sucumbencial deve ser suportado pela parte autora, 

já que a ré não deu causa ao ajuizamento da ação, consoante não haver 

pedido administrativo prévio, não podendo ser penalizada com os custos 

da ação judicial. O artigo 85 do Código de processo Civil Brasileiro 

determina que: "A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor”. Em razão dos princípios da causalidade e da 

sucumbência, o pagamento das custas processuais está vinculado ao 

insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem ser ressarcidas 

pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela incontroverso 

que a parte autora teve sua pretensão resistida com a apresentação da 

contestação pela demandada, inclusive com pedidos de extinção da 

pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar suscitada 

depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será apreciada. 

Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 
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presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 06.06.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 11147539, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Joelho Direito (...) 

III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão Joelho Direito 25% Leve [...]” Dessa forma, a invalidez permanente 

do autor decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 
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arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda 

completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo, terá a vítima 

direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 25% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: - JOELHO DIREITO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

3.375,00 *25% sobre R$ 3.375,00 = R$ 843,75 Total: R$ 843,75 No tocante 

a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação 

do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO 

DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (06.06.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019010-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLAS GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1019010-14.2017.8.11.0041 

AUTOR: WILLAS GOMES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que WILLAS GOMES DA SILVA move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 30.04.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação ID. 

10698054, além de documentos, arguindo preliminarmente: I- - Da 

Alteração do Polo passivo da Demanda para a Seguradora Líder; II- Da 

Necessidade De Realização De Pedido Administrativo Anterior – Da Falta 

De Interesse De Agir – Necessidade/Adequação. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta 

capital Num. 10844782, indicando o grau de lesão apresentado pelo 

requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO 

ANTERIOR – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta 

a parte autora interesse processual necessário a propositura da ação, já 

que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 
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decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 30.04.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10844782, 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): Tornozelo 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 
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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 Tornozelo Direito 50% Média. [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -TORNOZELO ESQUERDO: 

*25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 3.375,00 = R$ 

1.687,50 Total: R$ 1.687,50 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (30.04.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016392-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA RODRIGUES SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO 9º VARA CÍVIL 

DA COMARCA DE CUIABÁ-MT. NAIARA RODRIGUES SANTOS, parte 

autora já qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem 

respeitosamente à presença de Vossa Excelência, requerer que seja 

deferida a tutela antecipara requerida na exordial, Requer ainda a juntada 

da newsletter que pose ser, facilmente, encontrada na página da líder 

seguradora, ´´confessando´´, o cancelamento do contrato na SINCOR-MT, 

sendo este o mesmo lugar ao qual a ré envia os segurados para o 

protocolo, ficando demonstrando nos autos a conduta ilícita da ré, agora 

por meio da confissão. A referida pesquisa foi realizada no dia 03.07.2018 

a s  1 7 : 4 6  p m  ( 

https:/ /www.seguradoral ider.com.br/pages/newslet ter-detalhe.aspx?

cid=122). Ato continuo requer a juntada do Docs médicos complementares 

da parte autora. É o que se requer. Cuiabá 05 de Julho de 2018. Termos 

em que, Pede Deferimento. Rodrigo Brandão Correa OAB MT 16.113

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002296-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAPIDACAO BRASIL OESTE LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI OAB - MT14557/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCYBELLE DE OLIVEIRA ASSUNCAO BOTELHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002296-42.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LAPIDACAO BRASIL OESTE LTDA - EPP EXECUTADO: LUCYBELLE DE 

OLIVEIRA ASSUNCAO BOTELHO Vistos etc. Trata-se de ação de 

execução de título executivo extrajudicial movida por LAPIDAÇÃO BRASIL 

OESTE LTDA EPP em desfavor de LUCYBELLE DE OLIVEIRSA ASSUNÇÃO 

BOTELHO, devidamente qualificados. Devidamente citada e decorrido o 

prazo sem pagamento, a executada deu como penhora uma pulseira de 

ouro branco, conforme descrito no auto de penhora e depósito 

(id.12481650). Instado a se manifestar, o exequente peticionou nos autos 

(id. 1261833), informando que não concorda com o auto de penhora e 

depósito acostado no ID n. 12481650 uma vez que não atende a ordem de 

preferência estabelecido no artigo 835, I do NCPC bem como não consta 

no auto a indicação da estimativa do bem penhorado. Por fim, requereu a 

penhora on line via bacenjud até a satisfação do crédito e caso negativo 

indica a penhora o veículo marca/modelo Discovery Graphite, modelo 

2016/2016, cor cinza, Placa QCA 7474. Uma vez não obedecida à ordem 

legal estabelecida no art. 835 do CPC e diante da discordância do 

exequente com o bem indicado, é possível acolher o pedido de penhora 

em dinheiro. A par do art. 805 do CPC, que trata do princípio da menor 

onerosidade para o devedor, não se podem ignorar o art. 797 do CPC, o 

qual estabelece a realização da execução no interesse do credor. 

Conforme se dessume de todo o processado, a parte não adimpliu o débito 

apesar de devidamente citada-intimada e o exequente não conseguido 

satisfazer o seu crédito, pleiteia por tentativa de penhora on-line sobre 

dinheiro nas contas do mesmo, utilizando-se do sistema BACENJUD. 

Nesse diapasão, considerando o dinheiro ser o primeiro na ordem de bens 

a serem penhorados, aliado ao fato também inconteste de que a devedora, 

devidamente intimada, deixou correr o prazo in albis sem efetuar o 

pagamento da dívida, é de todo válido o pedido, devendo, 

consequentemente, ser deferida a tentativa de penhora on line, inclusive 

por retratar, in casu, o próprio interesse da justiça em face ao caráter 

público do processo. Com as alterações ocorridas no processo de 

execução, tem-se a possibilidade de penhora dos numerários existentes 

em conta correntes, sendo depósitos ou aplicações financeiras ate o valor 

da dívida executada. Vejamos o que dispõe o artigo 854 do Novo Código 

de Processo Civil: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em 

depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, 

sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições 

financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos 

financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a 

indisponibilidade ao valor indicado na execução”. Ademais, estabelece o 

artigo 835 do Novo Código de Processo Civil a ordem legal de nomeação: 

“Art. 835”. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I – 

dinheiro; (“...)”. Consigno, também, que o próprio Superior Tribunal de 

Justiça, já decidiu: “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA ON LINE. 
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POSSIBILIDADE. MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR. ARTS. 620 E 

655 DO CPC. 1 - Conforme a pacífica jurisprudência desta Corte, a 

determinação de penhora on line não ofende a gradação prevista no art. 

655 do CPC e nem o princípio da menor onerosidade da execução disposto 

no art. 620 do CPC. Precedentes. 2 - Agravo regimental desprovido”. (STJ 

– AgRg no Ag 935082 / RJ - Relator: Ministro FERNANDO GONÇALVES 

(1107) - Data de Julgamento: 19/02/2008) Dessa forma, DEFIRO o pedido 

de tentativa de penhora on-line, que deverá recair sobre dinheiro na conta 

da parte executada LUCYBELLE DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO BOTELHO, 

CPF: 024.007.611 -75, sobre o valor total de R$ 8.694,54 (oito mil 

seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e quatro centavos). No 

tocante ao pedido de restrição judicial de veículos, o Provimento n.º 

02/2010-CGJ instituiu o Sistema RENAJUD, ferramenta que possibilita ao 

magistrado obter informações sobre veículos em nome da parte 

executada, com vistas ao cumprimento do referido Provimento, assim, 

lastreado nos princípios da celeridade e da economia processual, a 

medida deve ser deferida. Provimento n.º 02/2010-CGJ, “o Sistema 

RENAJUD uma ferramenta que possibilita tanto inserção quanto a retirada 

de constrições judiciais dos veículos encontrados na Base Índica Nacional 

(BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), 

integrando o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – 

DENATRAN”. (Art. 1º). Posto isso, em não obtendo êxito na tentativa de 

penhora on-line via Bacenjud, determino, desde já, a constrição judicial de 

veículos existentes em nome das partes executadas LUCYBELLE DE 

OLIVEIRA ASSUNÇÃO BOTELHO, pessoa física, CPF: 024.007.611 -75, 

junto ao DETRAN via sistema Renajud, suficiente para garantia do débito. 

Conforme determina o artigo art. 2º, §2º, do Provimento n.º 04/2007- CGJ 

mantenha-se o feito concluso em gabinete para a efetivação das 

constrições acima deferida através dos Sistemas Bacenjud e Renajud. 

Efetivada a penhora, determino a intimação das partes para manifestarem 

no prazo legal. 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. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014832-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERMELHINHO COPIAS E SERVICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCELI KUHN OAB - MT3913/O (ADVOGADO)

WALDILSON ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT20387/O (ADVOGADO)

DANILO GREGORY SOARES DA SILVA OAB - MT18989/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL COSTA LEITE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014832-56.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

VERMELHINHO COPIAS E SERVICOS LTDA - EPP EXECUTADO: RAFAEL 

COSTA LEITE Vistos. Trata-se de requerimento para realização de 

tentativa de penhora on-line via BACENJUD e restrição judicial de veículos 

via RENAJUD, formulado por VERMELHINHO CÓPIAS E SERVIÇOS LTDA – 

EPP em desfavor da parte executada RAFAEL COSTA LEITE. Conforme se 

dessume de todo o processado, o executado devidamente intimado não 

adimpliu o débito voluntariamente e a exequente não conseguido 

satisfazer o seu crédito até a presente data, motivo pelo qual, requer seja 

procedida a tentativa de penhora on-line sobre dinheiro nas contas da 

parte executada, utilizando-se do sistema BACENJUD e a restrição judicial 

de veículos via RENAJUD. Nesse diapasão, considerando o dinheiro ser o 

primeiro na ordem de bens a serem penhorados, aliado ao fato também 

inconteste de que o devedor, devidamente intimado, deixou correr o prazo 

in albis sem efetuar o pagamento da dívida, é de todo válido o pedido, 

devendo, consequentemente, ser deferida a tentativa de penhora on line, 

inclusive por retratar, in casu, o próprio interesse da justiça em face ao 

caráter público do processo. Com as alterações ocorridas no processo de 

execução através de Lei n° 11.382/2006, tem-se a possibilidade de 

penhora dos numerários existentes em contas correntes, sendo depósitos 

ou aplicações financeiras até o valor da dívida executada na forma 

pleiteada pelos exequentes. Ademais, estabelece o artigo 835 do Novo 

Código de Processo Civil a ordem legal de nomeação: “Art. 835”. A 

penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I – dinheiro; 

(“...)”. Consigno, também, que o próprio Superior Tribunal de Justiça, já 

decidiu: “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA ON LINE. 

POSSIBILIDADE. MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR. ARTS. 620 E 

655 DO CPC. 1 - Conforme a pacífica jurisprudência desta Corte, a 

determinação de penhora on line não ofende a gradação prevista no art. 

655 do CPC e nem o princípio da menor onerosidade da execução disposto 

no art. 620 do CPC. Precedentes. 2 - Agravo regimental desprovido”. (STJ 

– AgRg no Ag 935082 / RJ - Relator: Ministro FERNANDO GONÇALVES 

(1107) - Data de Julgamento: 19/02/2008) Dessa forma, DEFIRO o pedido 

de tentativa de penhora on-line, que deverá recair sobre dinheiro nas 

contas da parte executada RAFAEL COSTA LEITE, pessoa física, CPF nº 

628.127.771-68, sobre o valor total de R$ 29.312,23 (vinte e nove mil 

trezentos e doze reais e vinte e três centavos). 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. No tocante ao pedido 

de restrição judicial de veículos, o Provimento n.º 02/2010-CGJ instituiu o 

Sistema RENAJUD, ferramenta que possibilita ao magistrado obter 

informações sobre veículos em nome da parte executada, com vistas ao 

cumprimento do referido Provimento, assim, lastreado nos princípios da 

celeridade e da economia processual, a medida deve ser deferida. 

Provimento n.º 02/2010-CGJ, “o Sistema RENAJUD uma ferramenta que 

possibilita tanto inserção quanto a retirada de constrições judiciais dos 

veículos encontrados na Base Índica Nacional (BIN) do Registro Nacional 

de Veículos Automotores (RENAVAM), integrando o Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN”. (Art. 1º). Posto isso, 

em não obtendo êxito na tentativa de penhora on-line via Bacenjud, 

determino, desde já, a constrição judicial de veículos existentes em nome 

da parte executada RAFAEL COSTA LEITE, pessoa física, CPF nº 

628.127.771-68, junto ao DETRAN via sistema Renajud, suficiente para 

garantia do débito. Conforme determina o artigo art. 2º, §2º, do Provimento 

n.º 04/2007- CGJ, mantenha-se o feito concluso em gabinete para a 

efetivação das constrições acima deferida através dos Sistemas 

Bacenjud, Renajud e Infojud. Efetivada a penhora, determino a intimação 

das partes para manifestarem no prazo legal. 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. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016985-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELMA APARECIDA PINAFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016985-91.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

CELMA APARECIDA PINAFI REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO 

os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender 

os requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 25/10/2018 às 10:30, nos termos do 

artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 
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335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000042-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI DE AZEVEDO MARQUES OAB - SP328344 (ADVOGADO)

CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA OAB - SP161995 (ADVOGADO)

SAULO VINICIUS DE ALCANTARA OAB - MG88247 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000042-96.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EXECUTADO: 

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por CBA - Comércio de 

Produtos Hospitalares Ltda, em desfavor de Hospital de Medicina 

Especializada S/A (Hospital Santa Rosa), devidamente qualificados. Com 

efeito, extrai-se dos autos que as partes entabularam acordo com relação 

ao débito principal e honorários advocatícios (ids. 12596123 e 12596153), 

por meio do qual transacionou o pagamento parcelado, com última 

prestação a vencer em 28 de agosto de 2018, contudo, verifica-se, pois, a 

ausência de representação da executada, eis que não trouxe aos autos o 

instrumento de mandato, para que se pudesse aferir se estaria 

representado corretamente. Assim sendo, INTIME-SE os causídicos 

subscritores dos acordos para, no prazo de 05 (cinco) dias juntar aos 

autos instrumento procuratório e atos constitutivos da empresa 

executada, a fim de sanar tal irregularidade, nos termos do art. 76 do CPC. 

Nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil, SUSPENDO o 

presente feito ate o dia 29 de agosto de 2018, prazo suficiente para 

pagamento integral do acordo. Transcorrido o prazo, volvem os autos 

conclusos para análise e decisão. 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 SENTENÇA Numero do Processo: 1029543-32.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: TAYNA MARCELLIE COSTA LEITE REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT que TAYNA MARCELLIE COSTA LEITE move em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. A., 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

22.03.2016, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação ID. 11535527, além de documentos, arguindo preliminarmente: 

I- Da Necessidade De Realização De Pedido Administrativo Prévio – 

Ausência de Interesse de Agir – Necessidade/ Adequação – Da Nova 

Decisão Do STF; II – Da Não Comprovação Do Pedido Administrativo E A 

Sua Recusa. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. Realizada a pericia médica no segurado, na 

central de conciliação e mediação desta capital Num. 11472349, indicando 

o grau de lesão apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De 

início, registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na 

hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil 

Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO 

DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR – NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – DA NOVA DECISÃO DO STF. Alega 

a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. DA NÃO COMPROVAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO E SUA 

RECUSA Aduz a requerida que a parte autora não logrou êxito em 

comprovar que efetivou o pedido administrativo. Por tal razão, pugna pela 

extinção do processo, sem julgamento do mérito. No entanto, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, senão vejamos: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 
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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, razão pela qual REJEITO a preliminar suscitada. 

Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente ID. 10004662 à 10004675. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de transito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que o autor se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de transito. Pretende a parte autora o recebimento 

da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 22.03.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 11472349, 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): Tornozelo 

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 
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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 Tornozelo Esquerdo 10% Residual [...]” Dessa forma, 

a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, residual 

a perda da parte requerente, terá essa o direito de 10% sobre 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -TORNOZELO ESQUERDO: 

*25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *10% sobre R$ 3.375,00 = R$ 

337,50 Total: R$ 337,50 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 PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (22.03.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1032910-64.2017.8.11.0041 

AUTOR: VICTOR GABRIEL DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que VICTOR GABRIEL DA COSTA move 

em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

06.10.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação ID. 11519999, além de documentos, arguindo preliminarmente: 

I- Da Alteração Do Polo Passivo Da Lide – Da Necessidade De Inclusão Da 

Seguradora Líder Do Consórcio Do Seguro DPVAT S.A Na Demanda; II - 

Da Necessidade De Realização De Pedido Administrativo Prévio – 

Ausência de Interesse de Agir – Necessidade/ Adequação – Da Nova 

Decisão Do STF; III – Da Não Comprovação Do Pedido Administrativo E A 

Sua Recusa. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. Realizada a pericia médica no segurado, na 

central de conciliação e mediação desta capital Num. 11502557, indicando 

o grau de lesão apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De 

início, registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na 

hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil 

Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

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 – 

NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – DA NOVA DECISÃO DO STF. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 
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necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. DA NÃO COMPROVAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO E SUA 

RECUSA Aduz a requerida que a parte autora não logrou êxito em 

comprovar que efetivou o pedido administrativo. Por tal razão, pugna pela 

extinção do processo, sem julgamento do mérito. No entanto, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, senão vejamos: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida, razão pela qual REJEITO a preliminar suscitada. 

Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 06.10.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 
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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 realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 11502557, 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): Tornozelo 

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 Tornozelo Esquerdo 75% Intensa [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 75% sobre 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -TORNOZELO ESQUERDO: 

*25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 3.375,00 = R$ 

2.531,25 Total: R$ 2.531,25 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data do acidente (06.10.2017) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1030383-42.2017.8.11.0041 

AUTOR: RAFAEL NATAL FIGUEIREDO MOREIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que RAFAEL NATAL 

FIGUEIREDO MOREIRA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 30.07.2017, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação ID. 11267746, além de 
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documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Inclusão da Seguradora Líder 

no Polo passivo; II- Ausência De Comprovação De Entrega Da 

Documentação; III- Ausência De Requerimento Administrativo – Da Falta De 

Interesse De Agir; IV- Ausência De Nexo De Causalidade – Boletim De 

Ocorrência Sem Validade – Não Averiguação Dos Fatos; V - Ausência Do 

Laudo IML – Descumprimento Do Art. 5º § 5º Da Lei 6.194/74. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. 

Realizada a pericia médica no segurado, na central de conciliação e 

mediação desta capital ID. 10474397, indicando o grau de lesão 

apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se 

que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no 

artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim 

autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à 

ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER NO POLO PASSIVO 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, 

total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 

os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO Aduz 

a parte requerida que a parte autora colacionou aos autos petição com 

protocolo de recebimento de processo administrativo. Contudo deixou de 

juntar os documentos que devem instruir o referido processo. Desta 

forma, ausente a comprovação do requerimento administrativo. Ao final, 

pugnou pela intimação do autor para que compareça à Seguradora, 

apresentando a documentação devida. No entanto, cabe ressaltar que não 

há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício 

do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Depreende-se disso, que a ausência de 

comprovação da propositura de processo administrativo, não obsta o 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de intimação e REJEITO a preliminar supradita. - 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. AUSÊNCIA DE 

NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA SEM VALIDADE – 

AVERIGUAÇÃO DOS FATOS A matéria preliminar se confunde com o 

mérito e como tal será apreciada. DA AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML – 

DESCUMPRIMENTO AO ART. 5º, §5º DA LEI 6.194/74 Alega a parte 

requerida que “(...) o autor não apresentou qualquer documento 

conclusivo no que tange ao direito de receber a íntegra do teto 

indenizatório no que se refere à invalidez de caráter permanente, vez que 

não trouxe aos autos laudo do IML, documento imprescindível para 

apuração da lesão (...)”. Afirmou ainda, que agindo de tal forma a 

requerente descumpriu o artigo 5º da Lei 6.194/74. No entanto, de uma 

simples leitura do mencionado dispositivo, extrai-se que, em momento 

algum, ele faz exigência da juntada do laudo do IML, verbis: “Art 5º - O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” Conclui-se que o laudo do IML não é o 

único instrumento capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, 

podendo ser comprovada mediante outros documentos firmados por 

profissionais da saúde ou mediante realização de perícia médica. Desta 

forma, REJEITO a preliminar suscitada. Inexistindo mais preliminares, passo 

a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. Resta sedimento pela jurisprudência pátria que o Boletim 

de Ocorrência não é documento imprescindível para a propositura da ação 

de cobrança de seguro obrigatório, bastando que exista(m) outra(s) 
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prova(s) que corrobore(m) a data do acidente de transito ensejador da 

demanda, vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – PROCEDÊNCIA –– IMPRESCIBILIDADE DO 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL E LAUDO DO IML – AFASTADA – 

DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA PROPICIAR O JULGAMENTO – (...) – 

SENTENÇA IRREPROCHÁVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

(...). 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”. (...). (Ap, 113901/2014, 

DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2014, Data da publicação no DJE 27/10/2014). Negritei. “E M E N T A- 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT)- BOLETIM DE OCORRÊNCIA - DESNECESSÁRIO - NEGADO 

PROVIMENTO AO RECURSO. Não há necessidade do boletim de 

ocorrência ante a presença de outros documentos hábeis a comprovar o 

acidente de trânsito e o dano decorrente”. (TJ-MS - APL: 

00553288220128120001 MS 0055328-82.2012.8.12.0001, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 11/03/2014, 3ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 07/04/2014). Negritei. “APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - 

ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COMPROVADO PELO ATESTADO DE ÓBITO 

E DECLARAÇÃO FEITA À POLICÍA CIVIL – (...). - O boletim de ocorrência 

não é o único meio de prova na ação de cobrança do seguro DPVAT, 

podendo a parte comprovar o nexo de causalidade por meio de outros 

documentos, tais como no caso, em que apresentaram os autores o 

atestado de óbito de seu genitor, acompanhado de informação prestada à 

Polícia Civil sobre o acidente. – (...)”. (TJ-MG - AC: 10024081191082001 

MG , Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 

13/03/2014, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

25/03/2014). Negritei. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. 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 30.04.2017, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10474397, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Ombro Direito. (...) 

III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 
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de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão Ombro Direito 75% Intenso [...]” Dessa forma, a invalidez 

permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 75% sobre 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -OMBRO DIREITO: *25% 

sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 3.375,00 = R$ 2.531,25 

Total: R$ 2.531,25 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório 

DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (30.04.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030886-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VENICIO RODRIGUES DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1030886-63.2017.8.11.0041 

AUTOR: MARCOS VENICIO RODRIGUES DE SOUSA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que MARCOS VENÍCIO 

RODRIGUES DE SOUSA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 26.11.2016, 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. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação ID. 11267679, além de 

documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Inclusão da Seguradora Líder 

no Polo passivo; II- Ausência De Comprovação De Entrega Da 

Documentação; III- Ausência De Requerimento Administrativo – Da Falta De 

Interesse De Agir; IV- Ausência De Nexo De Causalidade – Boletim De 

Ocorrência Sem Validade – Não Averiguação Dos Fatos; V - Ausência Do 

Laudo IML – Descumprimento Do Art. 5º § 5º Da Lei 6.194/74. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. 

Realizada a pericia médica no segurado, na central de conciliação e 

mediação desta capital ID. 11472172, indicando o grau de lesão 

apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se 

que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no 

artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim 

autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à 

ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER NO POLO PASSIVO 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, 

total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 

os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO Aduz 

a parte requerida que a parte autora colacionou aos autos petição com 

protocolo de recebimento de processo administrativo. Contudo deixou de 

juntar os documentos que devem instruir o referido processo. Desta 

forma, ausente a comprovação do requerimento administrativo. Ao final, 

pugnou pela intimação do autor para que compareça à Seguradora, 

apresentando a documentação devida. No entanto, cabe ressaltar que não 

há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício 

do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: 
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“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Depreende-se disso, que a ausência de 

comprovação da propositura de processo administrativo, não obsta o 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de intimação e REJEITO a preliminar supradita. - 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. AUSENCIA DE 

NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA SEM VALIDADE – 

AVERIGUAÇÃO DOS FATOS A matéria preliminar se confunde com o 

mérito e como tal será apreciada. DA AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML – 

DESCUMPRIMENTO AO ART. 5º, §5º DA LEI 6.194/74 Alega a parte 

requerida que “(...) o autor não apresentou qualquer documento 

conclusivo no que tange ao direito de receber a íntegra do teto 

indenizatório no que se refere à invalidez de caráter permanente, vez que 

não trouxe aos autos laudo do IML, documento imprescindível para 

apuração da lesão (...)”. Afirmou ainda, que agindo de tal forma a 

requerente descumpriu o artigo 5º da Lei 6.194/74. No entanto, de uma 

simples leitura do mencionado dispositivo, extrai-se que, em momento 

algum, ele faz exigência da juntada do laudo do IML, verbis: “Art 5º - O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” Conclui-se que o laudo do IML não é o 

único instrumento capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, 

podendo ser comprovada mediante outros documentos firmados por 

profissionais da saúde ou mediante realização de perícia médica. Desta 

forma, REJEITO a preliminar suscitada. Inexistindo mais preliminares, passo 

a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. Resta sedimento pela jurisprudência pátria que o Boletim 

de Ocorrência não é documento imprescindível para a propositura da ação 

de cobrança de seguro obrigatório, bastando que exista(m) outra(s) 

prova(s) que corrobore(m) a data do acidente de transito ensejador da 

demanda, vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – PROCEDÊNCIA –– IMPRESCIBILIDADE DO 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL E LAUDO DO IML – AFASTADA – 

DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA PROPICIAR O JULGAMENTO – (...) – 

SENTENÇA IRREPROCHÁVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

(...). 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”. (...). (Ap, 113901/2014, 

DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2014, Data da publicação no DJE 27/10/2014). Negritei. “E M E N T A- 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT)- BOLETIM DE OCORRÊNCIA - DESNECESSÁRIO - NEGADO 

PROVIMENTO AO RECURSO. Não há necessidade do boletim de 

ocorrência ante a presença de outros documentos hábeis a comprovar o 

acidente de trânsito e o dano decorrente”. (TJ-MS - APL: 

00553288220128120001 MS 0055328-82.2012.8.12.0001, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 11/03/2014, 3ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 07/04/2014). Negritei. “APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - 

ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COMPROVADO PELO ATESTADO DE ÓBITO 

E DECLARAÇÃO FEITA À POLICÍA CIVIL – (...). - O boletim de ocorrência 

não é o único meio de prova na ação de cobrança do seguro DPVAT, 

podendo a parte comprovar o nexo de causalidade por meio de outros 

documentos, tais como no caso, em que apresentaram os autores o 

atestado de óbito de seu genitor, acompanhado de informação prestada à 

Polícia Civil sobre o acidente. – (...)”. (TJ-MG - AC: 10024081191082001 

MG , Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 

13/03/2014, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

25/03/2014). Negritei. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Pretende a 

parte autora o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de 

Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência 

da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 26.11.2016, 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 
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16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 11472172, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Ombro 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 Ombro Esquerdo 50% Médio [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, 

punhos ou dedo polegar terá a vítima direito a 25% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, média a perda da parte requerente, terá essa o direito de 

50% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o 

teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de 

ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -OMBRO 

ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 

3.375,00 = R$ 1.687,50 Total: R$ 1.687,50 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 
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pagamento da importância R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (26.11.2016) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019130-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FERNANDES DA CUNHA (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 na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, CRM 2949, onde 

intimado, indicou para perícia o dia 27/08/2018 a partir das 08 horas, onde 

serão atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Rua Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, 

Cuiabá/MT, Hospi ta l  Sotrauma, te lefone para conta to : 

3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente. Impulsiono os autos intimando a parte requerida 

para efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019130-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FERNANDES DA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1019130-57.2017.8.11.0041 AUTOR: EDSON 

FERNANDES DA CUNHA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos em correição. Processo em ordem. 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. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito
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CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1027776-56.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ORIDES FRANCISCO SERPA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ORIDES FRANCISCO 

SERPA, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 08.09.2016, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documento. Devidamente citada, a 

parte ré apresentou contestação ID. 10621786, além de documentos, 

arguindo preliminarmente: I- Da Inclusão da Seguradora Líder no Polo 

passivo; II- Ausência De Comprovação De Entrega Da Documentação; III - 

Ausência De Requerimento Administrativo – Da Falta De Interesse De Agir; 

IV – Ausência Do Laudo IML – Descumprimento Do Art. 5º § 5º Da Lei 

6.194/74. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. Realizada a pericia médica no segurado, na 

central de conciliação e mediação desta capital ID. 1165559, indicando o 

grau de lesão apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER NO POLO PASSIVO 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, 

total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 

os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO Aduz 

a parte requerida que a parte autora colacionou aos autos petição com 

protocolo de recebimento de processo administrativo. Contudo deixou de 

juntar os documentos que devem instruir o referido processo. Desta 

forma, ausente a comprovação do requerimento administrativo. Ao final, 

pugnou pela intimação do autor para que compareça à Seguradora, 

apresentando a documentação devida. No entanto, cabe ressaltar que não 

há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício 

do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Depreende-se disso, que a ausência de 

comprovação da propositura de processo administrativo, não obsta o 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de intimação e REJEITO a preliminar supradita. - 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. DA AUSÊNCIA DO 

LAUDO DO IML – DESCUMPRIMENTO AO ART. 5º, §5º DA LEI 6.194/74 

Alega a parte requerida que “(...) o autor não apresentou qualquer 

documento conclusivo no que tange ao direito de receber a íntegra do teto 

indenizatório no que se refere à invalidez de caráter permanente, vez que 

não trouxe aos autos laudo do IML, documento imprescindível para 

apuração da lesão (...)”. Afirmou ainda, que agindo de tal forma a 

requerente descumpriu o artigo 5º da Lei 6.194/74. No entanto, de uma 

simples leitura do mencionado dispositivo, extrai-se que, em momento 

algum, ele faz exigência da juntada do laudo do IML, verbis: “Art 5º - O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” Conclui-se que o laudo do IML não é o 

único instrumento capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, 

podendo ser comprovada mediante outros documentos firmados por 

profissionais da saúde ou mediante realização de perícia médica. Desta 

forma, REJEITO a preliminar suscitada. Inexistindo mais preliminares, passo 

a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029718/7/2018 Página 128 de 507



Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 08.09.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 1165559, 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 

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 
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(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 Esquerdo 75% Intensa [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

superiores e/ou de uma das mãos terá a vítima direito a 70% do valor total 

da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, 

no caso em tela, intensa a perda da parte requerente, terá essa o direito 

de 75% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o 

teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de 

ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MEMBRO 

SUPERIOR: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *75% sobre R$ 

9.450,00 = R$ 7.087,50 Total: R$ 7.087,50 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 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 (08.09.2016) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1025618-28.2017.8.11.0041 

AUTOR: TALLYSON KESLEY DOS REIS SOUZA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que TALLYSON KESLEY 

DOS REIS SOUZA, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 08.05.2017, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação ID. 9944956, além de 

documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Inclusão Da Seguradora Líder 

No Polo Passivo; II- Ausência Do Laudo Do IML Descumprimento Ao Art. 5º 

§5º Da Lei 6.194/74. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a 

total improcedência da ação. Realizada a pericia médica no segurado, na 

central de conciliação e mediação desta capital ID. 10938027, indicando o 

grau de lesão apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER NO POLO 

PASSIVO. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML – DESCUMPRIMENTO AO ART. 5º, 

§5º DA LEI 6.194/74 Alega a parte requerida que “(...) o autor não 

apresentou qualquer documento conclusivo no que tange ao direito de 

receber a íntegra do teto indenizatório no que se refere à invalidez de 

caráter permanente, vez que não trouxe aos autos laudo do IML, 

documento imprescindível para apuração da lesão (...)”. Afirmou ainda, 

que agindo de tal forma a requerente descumpriu o artigo 5º da Lei 

6.194/74. No entanto, de uma simples leitura do mencionado dispositivo, 

extrai-se que, em momento algum, ele faz exigência da juntada do laudo do 

IML, verbis: “Art 5º - O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” Conclui-se que o laudo do IML não é o 

único instrumento capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, 

podendo ser comprovada mediante outros documentos firmados por 

profissionais da saúde ou mediante realização de perícia médica. Desta 

forma, REJEITO a preliminar suscitada. Inexistindo mais preliminares, passo 

a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 
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indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 08.05.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10938027, 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 
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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% Médio [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de 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 a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MEMBRO 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 Considerando que o valor 

integral devido equivale à R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), e que foi realizado pagamento pela via administrativa em valor 

idêntico, não há qualquer saldo à ser recebido pela parte autora. 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, tendo a 

parte autora recebido o valor integral da indenização administrativamente, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. Considerando que a medida adquiriu 

caráter contencioso, CONDENO a parte requerente ao pagamento das 

custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais) a favor da demandada, na forma do que 

preceitua o artigo 85, § 8°, do CPC, sendo que ficará isenta das custas 

processuais por ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita, e, terá 

suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na 

forma do artigo 98, § 3° do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023915-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1023915-62.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: JOSE CARLOS DA SILVA REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JOSÉ 

CARLOS DA SILVA, move em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, alegando, em suma, que foi vitima de 

acidente de trânsito ocorrido no dia 06.03.2017, tendo resultado a sua 

invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documento. 

Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação ID. 10789242, 

além de documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Inclusão da 

Seguradora Líder no Polo passivo; II- Ausência De Comprovação De 

Entrega Da Documentação; III - Ausência De Requerimento Administrativo – 

Da Falta De Interesse De Agir; IV – Ausência Do Laudo IML – 

Descumprimento Do Art. 5º § 5º Da Lei 6.194/74. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta 

capital ID. 11148510, indicando o grau de lesão apresentado pelo 

requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LÍDER NO POLO PASSIVO Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO Aduz 

a parte requerida que a parte autora colacionou aos autos petição com 

protocolo de recebimento de processo administrativo. Contudo deixou de 

juntar os documentos que devem instruir o referido processo. Desta 

forma, ausente a comprovação do requerimento administrativo. Ao final, 

pugnou pela intimação do autor para que compareça à Seguradora, 

apresentando a documentação devida. No entanto, cabe ressaltar que não 
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há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício 

do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Depreende-se disso, que a ausência de 

comprovação da propositura de processo administrativo, não obsta o 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de intimação e REJEITO a preliminar supradita. - 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. DA AUSÊNCIA DO 

LAUDO DO IML – DESCUMPRIMENTO AO ART. 5º, §5º DA LEI 6.194/74 

Alega a parte requerida que “(...) o autor não apresentou qualquer 

documento conclusivo no que tange ao direito de receber a íntegra do teto 

indenizatório no que se refere à invalidez de caráter permanente, vez que 

não trouxe aos autos laudo do IML, documento imprescindível para 

apuração da lesão (...)”. Afirmou ainda, que agindo de tal forma a 

requerente descumpriu o artigo 5º da Lei 6.194/74. No entanto, de uma 

simples leitura do mencionado dispositivo, extrai-se que, em momento 

algum, ele faz exigência da juntada do laudo do IML, verbis: “Art 5º - O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” Conclui-se que o laudo do IML não é o 

único instrumento capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, 

podendo ser comprovada mediante outros documentos firmados por 

profissionais da saúde ou mediante realização de perícia médica. Desta 

forma, REJEITO a preliminar suscitada. Inexistindo mais preliminares, passo 

a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Assevera 

que no caso dos autos, não se vislumbra qualquer dos requisitos exigidos 

pela norma processual, inexistindo pagamento do seguro obrigatório por 

parte do proprietário do veículo, este não tem direito ao recebimento da 

indenização decorrente do mesmo. Cinge-se em alegar impossibilidade de 

pagamento da indenização à vítima de acidente de trânsito quando o 

pagamento do prêmio está em atraso. Consigna-se ser desprovida de 

amparo legal a alegação da demandada de que a ausência de pagamento 

do prêmio do seguro em questão afasta o direito da vítima de pedir 

indenização. É pacífico o entendimento de que o atraso no pagamento do 

seguro não impossibilita o seu recebimento pelo beneficiário, conforme a 

Súmula 257 do E. STJ: "A falta de pagamento do prêmio do seguro 

obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização". Referido entendimento não difere pelo fato de a vítima ser ou 

não proprietária do veículo. Nesse sentido: “ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - COBRANÇA. 1. A ausência da 

comprovação do pagamento do prêmio do seguro obrigatório (DPVAT) não 

autoriza a recusa do pagamento da indenização respectiva, mesmo nos 

casos em que a vítima é o proprietário do veículo inadimplente. Súmula 

257, do C. Superior Tribunal de Justiça. 2. A indenização deve ser 

graduada conforme a perda da capacidade física do segurado em 

decorrência do acidente sofrido. 3. Na fixação da verba honorária deverá 

o juiz garantir condigna e justa remuneração do advogado da parte 

vencedora. Sentença mantida. Recursos improvidos”. (Apelação n.º 

0001843-46.2011.8.26.0541, Rel. Des. Felipe Ferreira, 26.ª Câm.Dir.Priv., j. 

em 19.12.12, v.u.) “APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO 

DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. RECUSA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR 

INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO C. 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO DA RÉ NESSA PARTE 

IMPROVIDO. A ausência de pagamento do prêmio não afasta o direito à 

indenização, ainda que a vítima seja a proprietária do veículo, conforme 

jurisprudência sedimentada na Súmula 257 do C. STJ.” (Apelação n.º 

1023039-15.2014.8.26.0100, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31.ª 

Câm.Dir.Priv., j. 12.5.15, v.u.) Oportuno ressaltar que referida súmula 

encontra-se em plena vigência, mesmo após a edição da Resolução CNSP 

nº 273/2012, que previu no art. 12, § 7.º, ser dispensável o pagamento da 

indenização ao proprietário inadimplente. Assim sendo,não merece 

prosperar os argumentos de ausência de requisitos autorizadores ao 

recebimento do seguro DPVAT. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 
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feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 06.03.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 11148510, 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 

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 Superior Esquerdo 50% Média [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 
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comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

superiores e/ou de uma das mãos terá a vítima direito a 70% do valor total 

da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, 

no caso em tela, média a perda da parte requerente, terá essa o direito de 

50% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o 

teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de 

ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MEMBRO 

SUPERIOR 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 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (06.03.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005833-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOEL MARQUES DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

LIBERTY SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005833-46.2018.8.11.0041. AUTOR: NOEL 

MARQUES DA SILVA JUNIOR RÉU: LIBERTY SEGUROS S/A, BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 24/10/2018 às 11:30, nos termos do 

artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008849-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, CRM 2949, onde 

intimado, indicou para perícia o dia 27/08/2018 a partir das 08 horas, onde 

serão atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Rua Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, 

Cuiabá/MT, Hospi ta l  Sotrauma, te lefone para conta to : 

3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente. Impulsiono os autos intimando a parte requerida 

para efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008849-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1008849-42.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

RAFAEL PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos em correição. Processo em ordem. 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 
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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. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002348-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON PAZ DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1002348-38.2018.8.11.0041 AUTOR: ROBSON 

PAZ DO NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora 

para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como 

impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a perícia 

realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 17 

de julho de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede 

do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº 

-D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016729-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. O. S. (AUTOR)

EDINEIA PINTO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, CRM 2949, onde 

intimado, indicou para perícia o dia 27/08/2018 a partir das 08 horas, onde 

serão atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Rua Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, 

Cuiabá/MT, Hospi ta l  Sotrauma, te lefone para conta to : 

3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente. Impulsiono os autos intimando a parte requerida 

para efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016729-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. O. S. (AUTOR)

EDINEIA PINTO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1016729-85.2017.8.11.0041 AUTOR: VINICIUS DE 

OLIVEIRA SANTOS, EDINEIA PINTO DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos em correição. Processo em 

ordem. 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 
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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. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021780-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUDES 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)

 

Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, CRM 2949, onde 

intimado, indicou para perícia o dia 27/08/2018 a partir das 08 horas, onde 

serão atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Rua Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, 

Cuiabá/MT, Hospi ta l  Sotrauma, te lefone para conta to : 

3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente. Impulsiono os autos intimando a parte requerida 

para efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019292-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ALVES CAMARA (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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019292-18.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ROBSON ALVES CAMARA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 25/10/2018 às 11:00, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 03. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021780-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUDES 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1021780-77.2017.8.11.0041 AUTOR: EUDES DE 

SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos 

em correição. Processo em ordem. 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. 
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“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. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016986-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO MARY ANTONIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016986-76.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CONDOMINIO MARY ANTONIA RÉU: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. 

Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). 

Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 

25/10/2018 às 08:15, nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 02. Fica a parte autora 

intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

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

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029026-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DA SILVA DURAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, CRM 2949, onde 

intimado, indicou para perícia o dia 27/08/2018 a partir das 08 horas, onde 

serão atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Rua Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, 

Cuiabá/MT, Hospi ta l  Sotrauma, te lefone para conta to : 

3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente. Impulsiono os autos intimando a parte requerida 

para efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017776-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLO RODRIGUES DE MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017776-60.2018.8.11.0041. AUTOR: JEAN 

CARLO RODRIGUES DE MIRANDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 25/10/2018 às 09:15, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 02. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029026-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DA SILVA DURAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1029026-27.2017.8.11.0041 REQUERENTE: PAULO 

DA SILVA DURAO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos em correição. Vistos etc. 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. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015968-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO FABIANO ROMERO MUNHOZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015968-20.2018.8.11.0041. AUTOR: TIAGO 

FABIANO ROMERO MUNHOZ RÉU: LOTUFO ENGENHARIA E 

CONSTRUCOES LTDA Vistos etc. Recebo o presente feito pelo 

procedimento comum. DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 01/10/2018 às 09h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

07. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001502-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MASTRANGELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES OAB - MT7443/O (ADVOGADO)

YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA OAB - RJ203658-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1001502-21.2018.8.11.0041 AUTOR: RICARDO 

MASTRANGELLI RÉU: AGEMED SAUDE S/A IMPULSIONAMENTO 

Impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar a contestação 

tempestiva, no prazo legal. Cuiabá - MT, 17 de julho de 2018. Juliene Alini 

Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua 

Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT 

CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022703-06.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MAURINEI DONIZETE DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1022703-06.2017.8.11.0041 

AUTOR: MAURINEI DONIZETE DE SOUSA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que MAURINEI DONIZETE 

DE SOUZA, move em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 19.04.2017, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação ID. 1149137, além de 

documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Alteração Do Pólo Passivo 

Para A Seguradora Líder II- Do Requerimento Administrativo Perante A 

Porto Seguro Cia De Seguros Gerais; III - Pedido Administrativo Anterior – 

Da Falta De Interesse De Agir; IV – Principio Da Causalidade E A 

Sucumbência Autoral; V – Comprovante De Residência Não Apresentado 

Pela Autora – Requisito Para Fixação De Foro – Ausência De Pressuposto 

De Constituição E De Desenvolvimento Válido E Regular Do Processo. No 

mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da 

ação. Realizada a pericia médica no segurado, na central de conciliação e 

mediação desta capital ID. 11149158, indicando o grau de lesão 

apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se 

que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no 

artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim 

autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à 

ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO PARA SEGURADORA 

LÍDER . Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do 

que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS A requerida aduz que o documento 

apresentado pela parte autora não é suficiente para comprovar o 

requerimento na esfera administrativa. Por tal motivo, requer a suspensão 

do processo judicial pelo prazo de 60 dias e a intimação da parte autora 

para comparecer à Porto Seguro a fim de proceder com a regulação 

administrativa. No entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. ADMINISTRATIVO PRÉVIO- DA FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de falta de Interesse de Agir. PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. Alega a seguradora 

requerida que, o ônus sucumbencial deve ser suportado pela parte autora, 

já que a ré não deu causa ao ajuizamento da ação, consoante não haver 

pedido administrativo prévio, não podendo ser penalizada com os custos 

da ação judicial. O artigo 85 do Código de processo Civil Brasileiro 

determina que: "A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor”. Em razão dos princípios da causalidade e da 

sucumbência, o pagamento das custas processuais está vinculado ao 

insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem ser ressarcidas 

pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela incontroverso 

que a parte autora teve sua pretensão resistida com a apresentação da 

contestação pela demandada, inclusive com pedidos de extinção da 

pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar suscitada 

depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será apreciada. 
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COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA NÃO APRESENTADO – REQUISITO PARA 

FIXAÇÃO DO FORO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E 

DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. Quanto à 

questão de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada de 

comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, ao 

elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Inexistindo mais preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 19.04.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 
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repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 11149158, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Joelho Esquerdo 

(...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser 

prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Joelho Esquerdo 25% Leve [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo, 

terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - JOELHO ESQUERDO: 

*25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *25% sobre R$ 3.375,00 = R$ 

843,75 Total: R$ 843,75 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e 

cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data do acidente (19.04.2017) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] Art. 320. A petição 

inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032366-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JUNIOR FARIAS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, CRM 2949, onde 

intimado, indicou para perícia o dia 27/08/2018 a partir das 08 horas, onde 

serão atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Rua Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, 

Cuiabá/MT, Hospi ta l  Sotrauma, te lefone para conta to : 

3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente. Impulsiono os autos intimando a parte requerida 

para efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018331-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA SECAO I (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLEIR ALVES PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018331-77.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA SECAO I REQUERIDO: SOLEIR 

ALVES PEREIRA Vistos etc. Recebo o presente feito pelo procedimento 

comum. Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência 

de conciliação para o dia 01/10/2018 às 09h30min, nos termos do artigo 

334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, 

Sala 07. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 
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autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032366-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JUNIOR FARIAS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1032366-76.2017.8.11.0041 AUTOR: MARCIO 

JUNIOR FARIAS DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos em correição. Vistos etc. 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. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032378-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, CRM 2949, onde 

intimado, indicou para perícia o dia 27/08/2018 a partir das 08 horas, onde 

serão atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Rua Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, 

Cuiabá/MT, Hospi ta l  Sotrauma, te lefone para conta to : 

3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente. Impulsiono os autos intimando a parte requerida 

para efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032378-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1032378-90.2017.8.11.0041 AUTOR: ROGERIO 

GOMES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos em correição. Vistos etc. 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 
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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. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015192-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAMARA RODRIGUES MOEIRA (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)

 

Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, CRM 2949, onde 

intimado, indicou para perícia o dia 27/08/2018 a partir das 08 horas, onde 

serão atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Rua Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, 

Cuiabá/MT, Hospi ta l  Sotrauma, te lefone para conta to : 

3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente. Impulsiono os autos intimando a parte requerida 

para efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015192-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAMARA RODRIGUES MOEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1015192-88.2016.8.11.0041 AUTOR: TAMARA 

RODRIGUES MOEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. 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. 
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“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. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017442-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NORIVALDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA OAB - MT20295/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, CRM 2949, onde 

intimado, indicou para perícia o dia 27/08/2018 a partir das 08 horas, onde 

serão atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Rua Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, 

Cuiabá/MT, Hospi ta l  Sotrauma, te lefone para conta to : 

3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente. Impulsiono os autos intimando a parte requerida 

para efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018388-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA SECAO I (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA FERREIRA MAFIOLETTI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018388-95.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA SECAO I REQUERIDO: CAMILA 

FERREIRA MAFIOLETTI Vistos etc. Recebo o presente feito pelo 

procedimento comum. Nos termos do atual Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação para o dia 01/10/2018 às 10h30min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 07. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017442-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NORIVALDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA OAB - MT20295/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1017442-60.2017.8.11.0041 AUTOR: ANTONIO 

NORIVALDO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. 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 
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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. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional:DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida Dom Aquino nº 355, Bairro: Centro (65) 

3624-9211, cel. (65) 9981 – 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o 

encargo que lhe é conferido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do 

Juízo, a ser respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real 

existência e GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e 

se foi causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do 

profissional acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância 

econômica e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e 

verificação demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos 

especializado, e ponderando, ainda a condição financeira das partes, 

devendo a parte requerida, depositar a totalidade dos honorários referente 

à perícia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 

15 (quinze) dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem 

quesitos (CPC, art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o 

levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial 

para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

O senhor assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 

477, “caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso 

queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte 

autora para que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a 

data da designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019027-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIS RAYNE MENDES DOS SANTOS (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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019027-16.2018.8.11.0041. AUTOR: 

FRANCIS RAYNE MENDES DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 25/10/2018 às 08:30 nos termos do 

artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019430-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE TALITA DE LIMA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE JESUS QUIRINO OAB - MT24467/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019430-82.2018.8.11.0041. AUTOR: GISELE 

TALITA DE LIMA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 

98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 25/10/2018 às 09:45, nos termos do artigo 334 do CPC, que 

será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 04. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003777-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DA FONSECA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1003777-74.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

MARCIO DA FONSECA DIAS REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os 

autos intimando as partes para manifestarem sobre o laudo pericial, no 

prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 17 de julho de 2018. Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. 

Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003090-63.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ELIENAI OLEGARIO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES RAMOS OAB - MT0017730A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA OAB - MT0015259A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1003090-63.2018.8.11.0041 AUTOR: ELIENAI 

OLEGARIO PEREIRA RÉU: LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E 

COMERCIO LTDA, GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - 

ME IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora para 

impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. Cuiabá - MT, 17 de 

julho de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do 

Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, 

Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018251-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA DEGRAU LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT0006808A (ADVOGADO)

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT0008202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCELINA FERREIRA CRUZ (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018251-16.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CONSTRUTORA DEGRAU LTDA - ME RÉU: FRANCELINA FERREIRA CRUZ 

Vistos etc. Recebo o presente feito pelo procedimento comum. DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Nos termos do atual Código de Processo 

Civil, designo audiência de conciliação para o dia 01/10/2018 às 11h00min, 

nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL 

DE CONCILIAÇÃO, Sala 07. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001289-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVALDO FRANCISCO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1001289-15.2018.8.11.0041 AUTOR: EDEVALDO 

FRANCISCO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora 

para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como 

impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a perícia 

realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 17 

de julho de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede 

do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº 

-D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010863-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS HONORIO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010863-62.2018.8.11.0041. AUTOR: 

DOUGLAS HONORIO DE ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 24/10/2018 às 11:00, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 07. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010914-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YURI GUILHERME DO AMARAL ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010914-73.2018.8.11.0041. AUTOR: YURI 

GUILHERME DO AMARAL ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 24/10/2018 às 11:15, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 07. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001243-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA VALEGUZKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1001243-26.2018.8.11.0041 REQUERENTE: EDNA 

VALEGUZKI REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando as partes para 

manifestarem sobre a perícia realizada na central de conciliação, no prazo 

de 15 dias. Cuiabá - MT, 17 de julho de 2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012748-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR FEITOZA PEREIRA OAB - MT16379/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012748-14.2018.8.11.0041. AUTOR: IGOR 

RIBEIRO DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 24/10/2018 às 08:30, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 08. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012843-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. B. N. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA DOS SANTOS NEVES OAB - 034.970.941-61 

(REPRESENTANTE)

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012843-44.2018.8.11.0041. AUTOR: 

THATYLA BIANCA NEVES REPRESENTANTE: MARINALVA DOS SANTOS 

NEVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos 

etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a 

parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). 

Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 

24/10/2018 às 08:45, nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 08. Fica a parte autora 

intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

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

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002556-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINNICIUS MATEUS RODRIGUES 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1002556-22.2018.8.11.0041 AUTOR: VINNICIUS 

MATEUS RODRIGUES SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem 

como impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a 

perícia realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - 

MT, 17 de julho de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo 

Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. 

Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006768-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS PATUSSE PRUDENCIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1006768-23.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

MATEUS PATUSSE PRUDENCIO DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Comparece aos autos a 

parte exequente ao ID: 13389198, pugnando pelo levantamento da quantia 

depositada voluntariamente pela executada. Cientifique-se pessoalmente 

parte credora, pelos meios necessários, acerca da presente decisão, 

conforme determina o art.450, §3º da CNGC. Satisfeito o pagamento da 

quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo. Vincule-se o valor depositado a este 

processo. Após o Transito Em Julgado, autorizo a expedição de alvará 

para levantamento da importância depositada, mediante transferência para 

conta indicada nos autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

68/2018 - CNJ. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013220-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI BARBOSA SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Outros Interessados:

M. K. S. D. S. (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013220-15.2018.8.11.0041. AUTOR: IVANI 

BARBOSA SANTANA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 

98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 24/10/2018 às 11:00, nos termos do artigo 334 do CPC, que 

será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 08. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 
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(vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013643-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO PEREIRA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013643-72.2018.8.11.0041. AUTOR: LUIS 

MARIO PEREIRA DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 24/10/2018 às 09:30, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 09. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019501-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VITOR MACEDO LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019501-84.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ANTONIO VITOR MACEDO LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 25/10/2018 às 10:15, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 04. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014432-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO GOMES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014432-71.2018.8.11.0041. AUTOR: LUIZ 

ANTONIO GOMES PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 24/10/2018 às 08:00, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 10. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014466-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLYVERTTON LUIS BATUARE DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014466-46.2018.8.11.0041. AUTOR: 

KLYVERTTON LUIS BATUARE DA CONCEICAO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 24/10/2018 às 08:15, nos termos do 

artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 10. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007193-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SALUSTRIANO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rubia Simone Leventi OAB - MT0013463A-B (ADVOGADO)

JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA OAB - MT16363/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007193-16.2018.8.11.0041. AUTOR: JOSE 

SALUSTRIANO DA SILVA RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 

98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 24/10/2018 às 10:45, nos termos do artigo 334 do CPC, que 

será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 05. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015099-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULINO 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015099-57.2018.8.11.0041. AUTOR: JOSE 

PAULINO DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 

98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 24/10/2018 às 10:30, nos termos do artigo 334 do CPC, que 

será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 10. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006770-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS ANTUNES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora para 

manifestar sobre o pagamento espontâneo da parte requerida, informando 

se concorda com os valores pagos, bem como indicando os dados 

bancários completos para expedição de alvará.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015156-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILZETE PULQUERIA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015156-75.2018.8.11.0041. AUTOR: 

NILZETE PULQUERIA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 24/10/2018 às 11:15, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 10. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015277-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015277-06.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

JOSE CARLOS RODRIGUES REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 24/10/2018 às 11:30, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 10. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013528-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODINEI OLIVEIRA FARIA (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:
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013528-85.2017.8.11.0041. AUTOR: 

RODINEI OLIVEIRA FARIA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que RODINEI OLIVEIRA FARIA move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 22.07.2016, 

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 ID. 6756061 à 9321141. Devidamente citada, a parte ré 

apresentou contestação ID. 9533943, além de documentos, arguindo 

preliminarmente: I- Da Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; 

II- Do Requerimento Administrativo Perante A Porto Seguro Cia De Seguros 

Gerais; III - Pedido Administrativo Prévio – Ausência de Interesse de Agir; 

IV- Princípio da Causalidade e Sucumbência Autoral; IV- Comprovante de 

Residência em Nome de Terceiro – Ausência de Pressuposto de 

Constituição e de Desenvolvimento Válido e Regular do Processo. No 

mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da 

ação. Realizada a pericia médica no segurado, na central de conciliação e 

mediação desta capital ID. 9633250, indicando o grau de lesão 

apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se 

que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no 

artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim 

autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à 

ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, 

total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 

os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS A requerida aduz que o documento apresentado pela 

parte autora não é suficiente para comprovar o requerimento na esfera 

administrativa. Por tal motivo, requer a suspensão do processo judicial 

pelo prazo de 60 dias e a intimação da parte autora para comparecer à 

Porto Seguro a fim de proceder com a regulação administrativa. No 

entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a 

parte autora interesse processual necessário a propositura da ação, já 

que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. 

Alega a seguradora requerida que, o ônus sucumbencial deve ser 

suportado pela parte autora, já que a ré não deu causa ao ajuizamento da 

ação, consoante não haver pedido administrativo prévio, não podendo ser 

penalizada com os custos da ação judicial. O artigo 85 do Código de 

processo Civil Brasileiro determina que: "A sentença condenará o vencido 

a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Em razão dos princípios 

da causalidade e da sucumbência, o pagamento das custas processuais 

está vinculado ao insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem 

ser ressarcidas pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela 

incontroverso que a parte autora teve sua pretensão resistida com a 

apresentação da contestação pela demandada, inclusive com pedidos de 

extinção da pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar 

suscitada depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será 

apreciada. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. 

Quanto à questão de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada de 

comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, ao 

elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 
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indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Inexistindo mais preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. A demandada assevera que, o requerente não comprovou o 

nexo causal entre o acidente e o resultado, por deixar de juntar aos autos 

o Boletim de Ocorrência que comprovasse tais fatos, alegação esta que 

não deve prosperar, pois a parte autora trouxe aos autos a certidão de 

ocorrência emitida pela Coordenadoria Geral do SAMU do Estado de Mato 

Grosso, a qual é dotada de fé pública, bem como laudo pericial, onde ficou 

claro que a invalidez é decorrente do acidente sofrido; no mais, tal 

alegação vai de encontro com o entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – DPVAT – PRELIMINAR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO 

PEDIDO - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVA DO NEXO DE 

CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS – INCLUSÃO DE SEGURADORA NO 

POLO PASSIVO– DESNECESSIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO 

INICIAL – EVENTO DANOSO – RECURSO NÃO PROVIDO. O boletim de 

ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a morte do segurado. O DPVAT pode ser 

cobrado de qualquer seguradora integrante do convênio firmado com a 

Federação Nacional de Seguros. A correção monetária, neste tipo de 

Ação de Cobrança, incide a partir do evento danoso.” (Ap, 109115/2012, 

DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 12/06/2013, Data da publicação no DJE 17/06/2013). Assim, 

tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de 

comprovar a ocorrência do sinistro. Rejeita-se também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de transito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que o autor se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de transito. Pretende a parte autora o recebimento 

da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 22.07.2016, 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 
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Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 9633250, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Membro Inferior 

Direito. (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a 

ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Membro Inferior Direito 50% Média [...]” Dessa forma, 

a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MEMBRO INFERIOR 

DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 

= R$ 4.725,00. Total: R$ 4.725,00 No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (22.07.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito [1] Art. 320. A petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019087-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCENIL GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019087-86.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JOCENIL GOMES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 25/10/2018 às 12:00, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 03. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032183-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. M RAMOS COMBUSTIVEIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MARCEL VANIN TURCHIARI OAB - MT7140-B (ADVOGADO)

VALDEIR DE QUEIROZ LIMA OAB - MT0011978S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032183-08.2017.8.11.0041. AUTOR: T. M 

RAMOS COMBUSTIVEIS RÉU: IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 

Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Obrigação de 

Uso de Marca Comercial c/c Desconstituição de Notificação de Rescisão 

Contratual, com Pedido de Liminar proposta por T.M. RAMOS 

COMBUSTÍVEIS em desfavor de IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO 

LTDA, todos qualificados na inicial. Alega a parte autora que firmou 

contrato de sublocação de imóvel comercial com a requerida, situado à 

Avenida Felinto Muller, s/n, quadra 22, lote 21, Jardim Itororó, Várzea 

Grande-MT, para vigorar por 09 (nove) anos e um mês, tendo como fim do 
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prazo o dia 01/10/2020. Elucida que não há obrigação no contrato de 

locação e sublocação, bem como não existe contrato de fornecimento 

exclusivo de combustíveis, contudo passou a adquirir produtos da ré, 

expondo a bandeira IDAZA no ponto de vendas, entretanto por motivos 

inerentes à sua esfera financeira, retirou a bandeira IDAZA do posto e 

passou a adquirir produtos de outras distribuidoras a preços competitivos. 

Posto isto a demandada notificou extrajudicialmente a requerente, para 

que procedesse com a desocupação do imóvel. Requerendo em sede de 

antecipação de tutela a suspensão dos efeitos da notificação extrajudicial 

expedida pela ré. Com a inicial instruiu documentos. Por meio do decisório 

de ID nº 10366348, foi concedida a antecipação da tutela, sendo 

determinada a suspensão dos efeitos da notificação extrajudicial expedida 

pela ré, até a resolução da presente demanda. Compareceu a requerida 

por meio do petitório de ID nº 10921152, informando a interposição de 

Agravo de Instrumento de nº 1013047-51.2017.8.11.0000, contra a 

decisão deste juízo que concedeu a antecipação de tutela, posto isto, em 

sede antecipação recursal foi indeferido o efeito suspensivo. Realizada 

Sessão de Conciliação, denota-se do Termo de Audiência (ID 12431886) 

que esta restou infrutífera, uma vez que a requerida não formulou 

proposta de acordo, saindo intimada da mesma para contestar a ação no 

prazo de 15 dias. A parte requerida apresentou Contestação ao ID 

12746808, na qual aduz preliminarmente que o contrato de sublocação 

firmado com o autor deveria obedecer ao que continha no contrato 

originário do posto, firmado conjuntamente entre a demandada e os 

Senhores Erasmo Aparecido da Silva e Lineia Fátima da Silva, onde ficou 

acordado que o posto de combustível se tornava um revendedor IDAZA, 

ademais elucida que, sua principal fonte de renda seria a venda de 

produtos para os postos da bandeira IDAZA, bem como é protegida por 

portaria e resolução a venda de somente produtos da marca revendedora 

e que é proibido as distribuidoras a venda para posto revendedor que 

optou por exibir marca de outra distribuidora. No mérito argumenta que a 

suspensão da notificação extrajudicial, retirou a garantia constitucional de 

direito de ação, uma vez que a ação de despejo já proposta perante outro 

juízo, pugna pela reforma da decisão que deferiu a tutela antecipada, bem 

como a improcedência da ação. Ao movimento de ID 13070473 a 

demandante apresentou Impugnação a Contestação, onde rebate os 

argumentos trazidos pela requerida, salientando que após a primeira 

notificação a ré continuou recebendo pessoalmente o aluguel, sendo que 

somente passado um ano o notificou novamente pedindo a desocupação 

do imóvel, além disso, argumenta que a Portaria ANP 116/2000 bem como 

a Resolução 7 da ANP, não abrangem o caso dos autos, uma vez que sem 

previsão contratual ou legal a requerida quer obrigar o autor a ostentar a 

sua marca. Elucida ainda, que o pedido de revogação não deve prosperar, 

uma vez que inexistente a violação do direito de ação da reclamada, tendo 

em vista que a mesma informa e trouxe aos autos cópia da ação de 

despejo ajuizada, tendo assim consumado o direito em sua plenitude. É o 

relatório. Decido. Muito embora as provas se destinem ao processo, no 

que dispõe o artigo 330, I do Código de Processo Civil, é faculdade do juiz, 

analisar a sua suficiência. Nesta senda, entendimento jurisdicional, verbis: 

AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ART. 485, INCISOS II E V, 

DO CPC/73 – VIOLAÇÃO AO ART. 11, DA LEI N.º 8.429/92 – 

INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DO DOLO GENÉRICO PARA 

CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE – DESNECESSIDADE DE ENRIQUECIMENTO 

ILÍCITO OU DE DANO AO ERÁRIO – DECISÃO PROFERIDA POR JUÍZO 

INCOMPETENTE – NÃO CONFIGURADO – SUSPENSÃO DA LEI 

COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 313/2008 – ADI N.º 41659/2008 QUE 

TRAMITA PERANTE O E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – 

MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SUSPENDEU A EFICÁCIA DE LEI PELO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI N.º 4.138/2008) – CERCEAMENTO DE 

DEFESA NÃO CONFIGURADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – 

LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – ART. 330, I, DO CPC/73 – 

POSSIBILIDADE – AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. A 

configuração da improbidade tipificada no art. 11, da Lei n. 8.429/92 não 

depende da ocorrência de enriquecimento ilícito ou lesão ao erário, 

resultados exigidos apenas pelos arts. 9º e 10 do referido diploma legal. 

Com relação ao resultado do ato, firmou-se no sentido de que se configura 

ato de improbidade a lesão a princípios administrativos, o que, em regra, 

independe da ocorrência de enriquecimento ilícito ou de dano ao Erário. A 

Lei Complementar estadual n.º 313/2008 teve sua eficácia suspensa em 

razão do deferimento de medida liminar pelo Pleno deste Tribunal de 

Justiça na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 41659/2008. E, embora 

essa ação direta tenha tido o seu curso sobrestado nesta Casa por força 

de decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4138/2008, 

proposta com idêntico fundamento, foi expressamente mantida pelo 

Pretório Excelso a eficácia do provimento cautelar então deferido pelo 

Judiciário mato-grossense. O art. 330, I, do CPC/73, dispõe que “quando a 

questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, 

não houver necessidade de produzir prova em audiência”, pode 

reconhecer diretamente do pedido, quando não houver necessidade de 

produzir prova em audiência. De forma clara, o dispositivo acima transcrito 

permite que o magistrado, utilizando-se do livre convencimento motivado, 

decida que as provas já existentes nos autos são suficientes para a 

formação das suas conclusões, não podendo se entender como violação 

literal ao dispositivo da lei, visto a sua possibilidade. (AR 118844/2015, 

DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/05/2018, 

Publicado no DJE 10/05/2018). Com essas considerações, sendo as 

provas anexadas aos autos suficientes para o convencimento deste 

Juízo, conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos 

moldes do artigo 330, I do CPC. No caso em tela a controvérsia cinge-se 

quanto à obrigação do uso da bandeira IDAZA no posto sublocado, sendo 

argumentando pela autora que não existe previsão contratual acerca do 

uso obrigatório da referida bandeira. Analisando detidamente os autos, 

observa-se no Contrato Particular de Sublocação de Imóvel Comercial e 

Comodato (ID 10318632), em sua Cláusula Segunda, que é decorrente de 

contrato de locação celebrado entre a IDAZA DISTRIBUIDORA DE 

PETROLEO LTDA (requerida) e os Senhores Erasmo Aparecido da Silva e 

Lineia Fátima da Silva. Sendo assim, no contrato de sublocação firmado 

entre a parte autora e requerida, deve ser obedecido o que foi 

expressamente ditado no contrato originário e a ele dependente. O 

contrato originário de locação, qual seja, o Contrato Particular de 

FORNECIMENTO EXCLUSIVO e Confissão de Dívida (ID 10318632), firmado 

na data de 18 de Agosto de 2008, com prazo de vigência por 06 (seis) 

anos de duração, teve por objeto a locação do imóvel comercial situado na 

avenida Dep. Ari L. Campos esquina com F. Mullher, Várzea Grande e 

CONFISSÃO DE DÍVIDA. Os locadores Senhores Erasmo Aparecido da 

Silva e Lineia Fátima da Silva, reconheceram no instrumento dívida para 

com a IDAZA de R$ 73.066,65 (setenta e três mil e sessenta e seis reais e 

sessenta e cinco centavos), referente ao fornecimento de combustíveis à 

empresa Posto ASA BELLA, e como forma de pagamento locaram o 

imóvel, onde seriam abatidos mensalmente a quantia de R$ 1.000,00 (mil 

reais), do aluguel como forma de adimplemento da dívida. Posteriormente 

as partes celebraram termo aditivo de contrato de locação, prorrogando a 

vigência por mais 06 (seis) anos, e dispuseram de forma expressa que no 

imóvel locado se encontra instalado um posto de combustível, e QUE POR 

FORÇA DE CONTRATO SE TORNOU REVENDEDOR IDAZA. Leia-se do 

termo aditivo: Posto isso, verifica-se que resta demonstrado/explícita a 

obrigatoriedade de funcionamento no local de posto de combustível 

revendedor e de uso da bandeira IDAZA, razão pela qual não há como 

prevalecer a tese indicada na exordial. Por óbvio, o contrato de 

sublocação deve respeito e não tem como se desvencilhar do contrato 

originário, sob pena de afronta direta àquele, e consequente 

descumprimento contratual, à luz da função social do contrato. Função 

social do contrato é a relação dos contratantes com a sociedade, pois 

produz efeitos perante terceiros. A principal consequência jurídica da 

função social dos contratos é a ineficácia de relações que acaba por 

ofender interesses sociais, a dignidade da pessoa. Acerca do tema, colho 

da jurisprudência: CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO 

CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE 

SUBLOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. INVIABILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE 

CLÁUSULA CONTRATUAL. 1. O RECURSO OBEDECE AOS DITAMES DO 

ARTIGO 514 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: OS FUNDAMENTOS DE 

FATO E DO SUPOSTO DIREITO RESTARAM EXPOSTOS NA PEÇA 

RECURSAL, EXPRESSANDO A PARTE SEU INCONFORMISMO DIANTE DA 

R. SENTENÇA. 2. SEGUNDO O ARTIGO 71, INCISO II, DA LEI N.8.245/91, 

"ALÉM DOS DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO ART. 282 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL, A PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO RENOVATÓRIA DEVERÁ 

SER INSTRUÍDA COM: II - PROVA DO EXATO CUMPRIMENTO DO 

CONTRATO EM CURSO". 3. O SUBLOCATÁRIO VIOLOU CLÁUSULA 

CONTRATUAL E TEM O INTUITO DE RENOVAR O CONTRATO DE 

SUBLOCAÇÃO E DESENVOLVER A ATIVIDADE COMERCIAL COM MARCA 

DIVERSA, O QUE AFRONTA TANTO O CONTRATO DE LOCAÇÃO COMO O 

CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO. NÃO SE APRESENTA VIÁVEL IMPOR AO 
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LOCADOR E PROPRIETÁRIO A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE 

SUBLOCAÇÃO DE FORMA DIVERSA AO ESTABELECIDO NO CONTRATO 

DE LOCAÇÃO ORIGINAL, BEM COMO NO CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO. 

4. MOSTRA-SE EVIDENTE O DESCUMPRIMENTO DO QUE DETERMINA O 

ARTIGO 71, INCISO II, DA LEI N.8.245/91. 5. REJEITOU-SE A PRELIMINAR 

DE NÃO CONHECIMENTO E NEGOU-SE PROVIMENTO AO APELO. (TJ-DF - 

APC: 20090710130340 DF 0001539-96.2009.8.07.0007, Relator: FLAVIO 

ROSTIROLA, Data de Julgamento: 18/09/2013, 1ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 25/09/2013 . Pág.: 87) .Destaquei. 

Outrossim, é regulamentado na Portaria nº 116 de 05/07/2000 da ANP- 

Agência Nacional de Petróleo, em seu Artigo 11,§2º, II: Art. 11. O 

revendedor varejista deverá informar ao consumidor, de forma clara e 

ostensiva, a origem do combustível automotivo comercializado. §2º (...) II – 

Adquirir e vender somente combustível fornecido pelo distribuidor do qual 

exiba a marca comercial. Denota-se ainda da Resolução nº 7 de 

07/03/2007 da ANP, em seu artigo 2º, Parágrafo único, a proibição da 

comercialização de combustíveis a varejista que optou por exibir a marca 

comercial de outro distribuidor, ponderemos: Art. 2º (...) Parágrafo Único. 

É vedada a comercialização de combustíveis automotivos com revendedor 

varejista que optou por exibir a marca comercial de outro distribuidor. 

Dessa forma, consequentemente, revela-se a conclusão quanto à 

contenda, que o contrato de sublocação firmado entre as partes deve 

obediência ao contrato originário de locação, o qual é expressamente 

previsto que no imóvel deve funcionar um posto revendedor IDAZA, não 

podendo também ser alegado desconhecimento de tal fato pela autora, 

uma vez que a mesma juntou aos autos o Contrato de Sublocação, 

Contrato de Locação e seu respectivo Termo Aditivo. Conforme 

consignado, restou evidente que o contrato originário serviu como 

mecanismo de adimplemento de dívida dos locadores Senhores Erasmo 

Aparecido da Silva e Lineia Fátima da Silva para com a IDAZA, e, razão de 

débito decorrente de combustível fornecido. Restou expressamente 

demonstrado o animus dos contraentes, no contrato originário, qual seja, a 

expressa intenção em fazer funcionar no imóvel um posto revendedor 

IDAZA, ou qual seria a lógica da distribuidora IDAZA, aceitar a locação do 

bem como forma de adimplemento de débito, sendo que tem por principal 

objetivo social a venda de produtos para os postos de combustível de sua 

marca, e não o gerenciamento e administração de posto. Estando previsto 

no aditivo a finalidade do imóvel, fica comprovada a obrigação da autora 

sublocatária em manter no imóvel posto revendedor IDAZA, em razão do 

princípio da obrigatoriedade do contrato - “pacta sunt servanda”. Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, bem como REVOGO INTEGRALMENTE A ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA concedida ao decisório de ID 10366348. Considerando que a 

medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a autora ao pagamento 

das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 

15% (quinze por cento) do valor da causa em favor da demandada, na 

forma do que preceitua o artigo 85, § 2º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 

quinze (30) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central 

de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DA 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025565-47.2017.8.11.0041
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GEAN CARLOS GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1025565-47.2017.8.11.0041 

AUTOR: GEAN CARLOS GOMES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que GEAN CARLOS GOMES move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 06.05.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação ID. 

11035772, além de documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Alteração 

do Polo Passivo para a Seguradora Líder; II- Do Requerimento 

Administrativo Perante A Porto Seguro Cia De Seguros Gerais – Devolução 

– Pendencia Documental; III - Da Necessidade De Realização De Pedido 

Administrativo Prévio – Ausência de Interesse de Agir; IV- Princípio da 

Causalidade e Sucumbência Autoral. No mérito, rebateu os pedidos da 

inicial, requerendo a total improcedência da ação. Realizada a pericia 

médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta capital ID. 

10934995, indicando o grau de lesão apresentado pelo requerente. É o 

relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão 

se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais 

atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para 

proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS - DEVOLUÇÃO – PENDÊNCIA DOCUMENTAL A 

requerida aduz que o documento apresentado pela parte autora não é 

suficiente para comprovar o requerimento na esfera administrativa. Por tal 

motivo, requer a suspensão do processo judicial pelo prazo de 60 dias e a 

intimação da parte autora para comparecer à Porto Seguro a fim de 

proceder com a regulação administrativa. No entanto, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 
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ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a 

parte autora interesse processual necessário a propositura da ação, já 

que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. 

Alega a seguradora requerida que, o ônus sucumbencial deve ser 

suportado pela parte autora, já que a ré não deu causa ao ajuizamento da 

ação, consoante não haver pedido administrativo prévio, não podendo ser 

penalizada com os custos da ação judicial. O artigo 85 do Código de 

processo Civil Brasileiro determina que: "A sentença condenará o vencido 

a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Em razão dos princípios 

da causalidade e da sucumbência, o pagamento das custas processuais 

está vinculado ao insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem 

ser ressarcidas pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela 

incontroverso que a parte autora teve sua pretensão resistida com a 

apresentação da contestação pela demandada, inclusive com pedidos de 

extinção da pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar 

suscitada depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será 

apreciada. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 06.05.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 
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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.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10934995, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Membro Inferior 

Direito. (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a 

ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Membro Inferior Direito 50% MÉDIA. [...]” Dessa forma, 

a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MEMBRO INFERIOR 

DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 

= R$ 4.725,00. Total: R$ 4.725,00. No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (06.05.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. No tocante a Litigância de 

Má-Fé postulada pela (s) parte (s) autora (s) em sede de impugnação, não 

se acha configurada, haja vista a ausência de pressupostos que 

demonstrem a intenção da conduta dolosa da (s) parte (s) autora (s) 

enumerada nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil. P.R.I. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023308-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMILSON FRANCISCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1023308-83.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: JOSEMILSON FRANCISCO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte sucumbente 

comparece aos autos efetuando o pagamento do débito. Diante do 

pagamento efetuado pela parte devedora, determino a intimação da parte 

reclamante para manifestar sua concordância com o valor depositado, no 
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prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de concordância tácita. Vincule-se o 

valor depositado a este processo. Após, em caso de anuência, desde já, 

autorizo a expedição de alvará para levantamento da importância 

depositada, mediante transferência para conta a ser indicada pela parte 

credora, na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 – CGJ, do 

contrário deposite a parte executada o valor remanescente sob pena de 

execução forçada. Cientifique-se pessoalmente o credor, pelos meios 

necessários, acerca da presente decisão, conforme determina a CNGC. 

Satisfeito o pagamento da quantia reclamada e efetuado o 

levantamento/transferência do valor, com fulcro no artigo 924, II do Código 

de Processo Civil DECLARO EXTINTO o processo, determinando o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020441-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDA FRANCA NASCIMENTO RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020441-49.2018.8.11.0041. AUTOR: 

EDUARDA FRANCA NASCIMENTO RIBEIRO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 25/10/2018 às 10:30, nos termos do 

artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 05. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1080324 Nr: 1652-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO RAUHY ALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Vistos etc.

Comparece aos autos a parte exequente à fl.119, concordando com o 

depósito efetuado pela executada a título de pagamento do saldo 

remanescente.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC.

 Satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Após o Transito Em Julgado, autorizo a expedição de alvará para 

levantamento da importância depositada, mediante transferência para 

conta indicada nos autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

68/2018 - CNJ.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 914052 Nr: 39546-68.2014.811.0041

 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: AIRTON CLAUDIO CANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME BRITO - 

OAB:9.982-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA BENES SENHORA 

HIRSCHFELD - OAB:171.674-SP, GUILHERME BRITO - OAB:9.982-MS, 

HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS, JOSE ARMANDO DA GLÓRIA 

BATISTA - OAB:41.775 OAB/SP, PAULO DE TARSO PEGOLO - 

OAB:10.789/MS

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR a 

requerida, ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data da 

assinatura da Proposta de Adesão (27/09/2006), e juros de mora de 1% 

ao mês, apenas se configurado o descumprimento da obrigação aqui 

estipulada, após certificado o transito em julgado e iniciada a fase de 

cumprimento de sentença.Considerando que as partes são vencidas e 

vencedoras, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC e Súmula 

306 do STJ, condeno o autor e requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), na proporção de 80% (oitenta por cento) para 

a requerida e 20% (vinte por cento) à parte autora, sendo que o 

requerente ficará isento das custas processuais por ser beneficiário da 

assistência judiciária gratuita, e terá suspensa a exigibilidade da 

condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do 

CPC. 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. Cumpra-se.Cuiabá-MT, 04 de julho de 2018.Gilberto Lopes 

BussikiJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1104624 Nr: 12392-07.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN WAGNER DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS AVENIDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:15.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULLIANA LETÍCIA DO 

CARMO - OAB:12261, KHAREN DA COSTA LUCHTENBERG - 

OAB:15621-MT

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença pleiteada por WILLIAN WAGNER DE 

SOUZA SILVA em face de LOJAS AVENIDA LTDA, devidamente 

qualificados nos autos.

Comparece o executado, por meio do petitório de fls. 190/193, 

comprovando o depósito do importe referente a 30% (trinta por cento) do 

débito. Seguidamente, pugna pelo parcelamento do restante em 06 (seis) 

vezes.

Sucede que, com a vigência do Novo Código de Processo Civil, a 

controvérsia jurídica em torno da possibilidade ou não do parcelamento da 

obrigação na fase de cumprimento de sentença perdeu relevância, sendo 

expressamente regulada pelo legislador.

O artigo 745-A do Código de 1973 foi reproduzido no artigo 916 do Novo 

CPC, estabelecendo que:

 “No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá 

requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 
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mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês.”

 Entretanto, foi acrescentado o §7º ao artigo 916, nos seguintes termos: 

“O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença”, o 

que espanca qualquer dúvida acerca da inaplicabilidade do parcelamento 

do débito para a fase de cumprimento de sentença.

Defiro o levantamento do valor depositado pela parte executada às fls. 

193, 201 e 204, mediante a expedição de alvará em favor da parte 

exequente, conforme pleiteado, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

36/2012 - CGJ.

Considerando a expressa vedação legal ao parcelamento, INDEFIRO o 

pedido da executada para parcelamento do débito e via de consequência 

DETERMINO a intimação da executada, para que proceda o pagamento da 

obrigação, acrescido da multa de 10% sob o valor da condenação e dos 

honorários advocatícios, prevista no artigo 523,§ I e II do CPC.

Atente-se ainda a executada ao cálculo apresentado pelo exequente de 

fls. 197/199.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 908112 Nr: 35617-27.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÚBIA MARIA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇAO E 

TEOLOGIA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOUZA FERRAZ DA 

COSTA - OAB:15.728/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que a presente ação tramita há mais de 04 anos, e até o 

momento a parte requerente não logrou êxito na citação da parte requerida 

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO E TEOLOGIA LTDA EPP 

(correspondência devolvida às fls75, 83, 87 e 97), DEFIRO o pedido de 

fl.118, e determino a citação por edital, nos termos da decisão inicial 

(fl.73).

 Transcorrido in albis o prazo da citação sem a parte demandada se 

manifestar, em atendimento ao princípio do contraditório, nomeio a 

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL desta Comarca, para funcionar nestes 

autos como curador especial da parte executada, com fulcro no artigo 72, 

inciso II, do CPC.

 INTIME-SE o curador especial acerca da nomeação bem como para que, 

no prazo legal, apresente defesa ao pedido formulado.

 Intime-se.

 Cumpra-se com URGÊNCIA, por tratar-se de processo incluso na meta 

2/2018 do CNJ.

 Vistos etc.

Considerando que a presente ação tramita há mais de 04 anos, e até o 

momento a parte requerente não logrou êxito na citação da parte requerida 

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO E TEOLOGIA LTDA EPP 

(correspondência devolvida às fls75, 83, 87 e 97), DEFIRO o pedido de 

fl.118, e determino a citação por edital, nos termos da decisão inicial 

(fl.73).

 Transcorrido in albis o prazo da citação sem a parte demandada se 

manifestar, em atendimento ao princípio do contraditório, nomeio a 

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL desta Comarca, para funcionar nestes 

autos como curador especial da parte executada, com fulcro no artigo 72, 

inciso II, do CPC.

 INTIME-SE o curador especial acerca da nomeação bem como para que, 

no prazo legal, apresente defesa ao pedido formulado.

 Intime-se.

 Cumpra-se com URGÊNCIA, por tratar-se de processo incluso na meta 

2/2018 do CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 729338 Nr: 25336-17.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLÉGIO NOTRE DAME DE LOURDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZENI BARBOSA DE SENA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, ÁTILA CRISTIANO LIMA DA 

COSTA - OAB:14872/MT, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS ABREU 

CAVALCANTI - OAB:18.806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto no artigo 257 do Código de Processo Civil que dispõe: 

“Art. 257. São requisitos da citação por edital:I - a afirmação do autor ou a 

certidão do oficial informando a presença das circunstâncias 

autorizadoras;”Conforme denota entendimento jurisprudencial acerca do 

assunto:AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE 

INDEFERIU CITAÇÃO POR EDITAL PELO NÃO ESGOTAMENTO DE 

DILIGENCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. DECISÃO 

ESCORREITA. Antes de se proceder à citação do réu por edital, devem ser 

esgotadas todas as formas possíveis para localizá-lo. Somente se 

infrutíferas tais diligências, se justifica a citação editalícia. Agravo Interno 

desprovido. (TJ-PR 892888501 PR 892888-5/01 (Acórdão), Relator: Paulo 

Cezar Bellio. Data de Julgamento: 08/08/2012, 16ª Câmara Cível).Dessa 

forma, restando inexitosa a citação real da parte requerida, preenchidos 

os requisitos do artigo 257 do Código de Processo Civil, desde já DEFIRO o 

pedido, para determinar a citação por edital das partes requeridas.Tendo 

em vista, que os processos não podem ficar paralisados por prazo 

indeterminado e no intuito de imprimir celeridade processual, por não 

haver, até então, regulamentação do TJMT sobre a publicação de editais 

no sitio eletrônico da Egrégia Corte Estadual, como também por ainda não 

ter sido criada a plataforma de editais do Conselho Nacional De Justiça, 

DISPENSO a formalidade prevista no art. 257, II do NCPC quanto ao 

edital.Transcorrido in albis o prazo da citação sem a parte demandada se 

manifestar, desde já, em atendimento ao princípio do contraditório, nomeio 

a DEFENSORIA PÚBLICA ESTATUAL desta Comarca, para funcionar 

nestes autos como curador especial da arte requerida, com fulcro no 

artigo 9.º, inciso II, segunda figura, do CPC.INTIME-SE o curador especial 

acerca da nomeação bem como para que, no prazo legal, apresente 

defesa ao pedido formulado.Após, INTIME-SE a parte requerente para 

impugnação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 747317 Nr: 44560-38.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCLR, GIOVANY LEITE RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO REINERS GONÇALVES - 

OAB:13013/MT, RAFAELA REINERS GONÇALVES - OAB:14875 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT, LUIS EDUARDO C. NASSIF - OAB:11866 MT

 Vistos etc.

Às fls. 261/274 comparece a exequente apresentando pedido de 

Cumprimento de Sentença, bem como constituindo novo patrono.

 Após, se apresenta nos autos a executada pugnando pelo parcelamento 

do débito em 06 vezes, comprovando o depósito de 30%, sendo este 

indeferido às fls. 292.

Remetido os autos a contadoria judicial, aportou-se cálculos às fls. 

295/296, indicando como remanescente o importe de R$ 9.592,94 (nove mil 

quinhentos e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos).

Às fls. 322/331, o executado efetua novos depósitos nos autos.

 De inicio, cumpre ressaltar que os honorários sucumbenciais pertencem 

aos patronos da fase cognitiva, conforme já salientado em decisão às fls. 

292/292-v.

 Diante do exposto, considerando a sequência de depósitos realizados 

nos autos, encaminhe-se os autos a Contadoria a fim de que seja 

elaborado cálculo do crédito exequendo, atualizando-se o débito até a 

data de cada parcela efetuada.

Verificada a existência de valor remanescente, intime-se a executada 

para que efetue, no prazo de 15 dias, o pagamento do saldo devedor, sob 

pena de execução forçada.

Após volvam os autos conclusos.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 726197 Nr: 21975-89.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇAO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONI FERREIRA CASTRO - 

OAB:4298-B/MT, JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR - OAB:5645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA ALMEIDA CAMPOS 

BORGES - OAB:10.430-MT, SANDRA VALENTE SIQUEIRA DE LIMA - 

OAB:MT 11812

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 820429 Nr: 26670-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARIA ROCHA DE OLIVEIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ GRUPO IUNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO BRUNO CALDEIRA - 

OAB:16.707/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, LEANDRO PEREIRA DE MOURA - 

OAB:10788/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT

 Vistos etc.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, sobreveio petição do 

Requerido (fls. 277/278-v), reiterando a nulidade das intimações dos 

decisórios proferidos pelo Eg. Tribunal de Justiça (fls. 241, 244/245), ao 

argumento de que ocorreram em nome de advogado diverso daquele 

postulado.

Destarte, por se tratar de hipótese de nulidade absoluta, encaminhem-se 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para análise do pedido 

apresentado, consignando as nossas homenagens.

Intimem-se.

Vistos etc.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, sobreveio petição do 

Requerido (fls. 277/278-v), reiterando a nulidade das intimações dos 

decisórios proferidos pelo Eg. Tribunal de Justiça (fls. 241, 244/245), ao 

argumento de que ocorreram em nome de advogado diverso daquele 

postulado.

Destarte, por se tratar de hipótese de nulidade absoluta, encaminhem-se 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para análise do pedido 

apresentado, consignando as nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 941821 Nr: 55655-60.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILI AYOUB GIGLIO, MARCELO GIGLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CEZAR DE AQUINO 

TAQUES - OAB:12026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MARIA ANTONIETA SILVEIRA 

CASTOR - OAB:6.366/MT, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT, PAULO 

CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4.659/MT, PEDRO SYLVIO SANO 

LITVAY - OAB:7.042/MT

 Ante a todo o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem o julgamento do 

mérito, com fulcro no artigo. 485, VI do CPC, condenando o autor ao 

pagamento de honorários advocatícios que arbitro no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), conforme preceitua o art. 85, §8° do CPC.CONDENO ainda, 

o autor ao pagamento das custas e despesas processuais.P. R. I.Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1068002 Nr: 54528-53.2015.811.0041

 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: PEDRO LUIZ SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA & PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial, para:CONDENAR a 

requerida, ao pagamento da importância de R$ 421.332,00 (quatrocentos e 

vinte e um mil, trezentos e trinta e dois reais), acrescido de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do primeiro pagamento a menor, 

qual seja (30/09/2015), e juros de mora de 1% ao mês, a partir da 

citação.CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% sobre o 

valor da causa, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC.P. R. I.Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 904594 Nr: 33263-29.2014.811.0041

 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: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THEODORA EVANGELISTA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14760/MT, DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - OAB:OAB/MT 

16.449*

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELLENY ARAUJO DOS 

SANTOS - OAB:DEF PUBLICA-MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da AÇÃO DE USUCAPIÃO 

ESPECIAL URBANO, intentada por DANIEL RACHEWSKY SCHEIR, 

declarando o domínio da promovente sobre o imóvel descrito na inicial: Rua 

Comandante Costa n° 1451, Bairro Centro Sul, Cuiabá-MT, com área total 

de 191,25 m², Registrado no Segunto Serviço Notarial e Registral de 

Cuiabá – MT Livro n° 3-C – n° de Ordem 742 – Folha n° 153, o fazendo 

com supedâneo nos artigos 183 da Constituição Federal e 1.240 do Código 

Civil Brasileiro.A presente sentença servirá de título para matrícula, 

oportunamente no Cartório de Registro de Imóveis desta 

Comarca.Tratando-se de processo necessário e não havendo oposição 

ao pedido formulado, não há falar em fixação de honorários 

advocatícios.Custas Processuais pela parte autora.P. R. I.Preclusas as 

vias recursais, expeça-se mandado ao 2º Serviço Notarial e Registral da 

Capital, para que, mediante o pagamento dos encargos necessários, 

registre-se a propriedade da parte requerente em relação ao imóvel em 

questão. Com o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 781771 Nr: 35384-98.2012.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA CANDIDA BATISTA PRAZER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEMORIAL HOSPITAL KAROL WOJTYLA 

LTDA, GABRIEL FELSK DOS ANJOS

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

OAB:12823

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6.270/MT

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para 

condenar as requeridas: a)ao pagamento a título de indenização por 

danos morais e estéticos no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em 

decorrência da culpa concorrente, com incidência de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária a ser atualizada 

pelo índice INPC, a partir desta data. b)ao pagamento de indenização por 

danos materiais a título de ressarcimento das despesas oriundas do 

procedimento médico, correspondente a 50% (cinquenta por cento), 

perfazendo quantia de R$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta 

reais), acrescida de correção monetária pelo INPC a contar da data do 

desembolso, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a 

citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO as partes requeridas ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em 15% sobre o valor da 

condenação, na forma do que preceitua o artigo 85, § 2°, do CPC. 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. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 826573 Nr: 32489-33.2013.811.0041

 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: TEREZINHA FATIMA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA RODRIGUES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CRIVELATTI - OAB:8887, 

JULIO DA SILVA RIBEIRO - OAB:19.838/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil.Sem custas por ser 

beneficiária da Justiça Gratuita.Sem honorários advocatícios, eis que a 

parte requerida sequer constituiu advogado nos autos.P.R.I. Após, o 

transito em julgado, arquive-se os autos com as formalidades legais e 

baixas de estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 842697 Nr: 46715-43.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANECAP COMPANHIA DE SANEAMENTO DA 

CAPITAL, CAB CUAIBÁ S.A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚLICOS 

DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOANIR MARIA DA SILVA - 

OAB:2.324/MT

 Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a 

influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a 

inexigibilidade das faturas discutida nos autos (04/2013, 05/2013, 06/2013 

e 07/2013).Por consequência, DETERMINO que as empresas rés 

mantenham o corte definitivo do fornecimento de água da autora, até sua 

ulterior solicitação, caso ocorra.Deixo de arbitrar verba honorária em favor 

da DEFENSORIA PÚBLICA, nos termos da Emenda Constitucional n° 80/14, 

que conferiu a esta instituição as prerrogativas da Magistratura e 

Ministério Publico, não sendo mais devidos honorários 

advocatícios.P.R.I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 

da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 752852 Nr: 4727-76.2012.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRONI LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAGÃO COMERCIO DE VEÍCULOS NOVOS E 

USADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON ELY TRAJANO DE 

OLIVEIRA - OAB:11610-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito.Deixo de arbitrar 

verba honorária em favor da DEFENSORIA PUBLICA, nos termos da 

Emenda Constitucional n° 80/14, que conferiu a esta instituição as 

prerrogativas da Magistratura e Ministério Publico, não sendo mais devidos 

honorários advocatícios. A autora é isenta das custas processuais por 

ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (artigo 98, § 3° do 

CPC).Com o trânsito em julgado, extraia-se fotocópia da presente 

sentença, juntando aos autos da cód. 757497 em apenso, 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. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1089097 Nr: 5762-32.2016.811.0041

 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: RD CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, 

JANAINA RUSSO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YPE SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL CLAUDIO BRANDÃO - 

OAB:19415/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT, RENATO VALÉRIO FARIA DE 

OLIVEIRA - OAB:15.629/MT

 Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS manejados por 

YPE SERVIÇOS E CIA, e JULGO PROCEDENTE a presente ação, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, razão porque, CONSTITUO de pleno direito, o título 

executivo, no valor líquido de R$ 4.408,00 (quatro mil quatrocentos e oito 

reais), com incidência de correção monetária pelo índice INPC a partir da 

data prevista para o pagamento de cada prestação, acrescidos juros de 

mora, a partir da citação.Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO, ainda, a parte Requerida ao pagamento das 

custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 

85, § 2°, do CPC. P.R.I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se, expedido o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 869006 Nr: 8783-84.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 

LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINO CESAR DE MAGALHÃES - 

OAB:14445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 
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FALCAO - OAB:14522/MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - 

OAB:5.705/MT, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552/MT

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para 

condenar as requeridas ao pagamento a título de indenização por danos 

morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros de 

1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a ser 

atualizada pelo índice INPC, a partir desta data. Considerando que a 

medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO as partes requeridas ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), na forma do que preceitua o 

artigo 85, § 8°, do CPC. 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. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 383465 Nr: 19217-11.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO MORETTI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONEL SERVIÇOS LTDA, WBR LOCADORA DE 

VEÍCULOS LTDA, MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ELISA NETZ DO AMARAL - 

OAB:10566/MT, MARAIZA DA SILVA PAIXAO - OAB:11.501MT, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA QUEIROZ DE 

ALBUQUERQUE - OAB:14795, HOMERO STABELINE MINHOTO - 

OAB:26.346/SP, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - OAB:116.353/SP, 

PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - OAB:177342/SP, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 757497 Nr: 9678-16.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRONI LIMA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAGÃO COMERCIO DE VEÍCULOS NOVOS E 

USADOS LTDA, BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON ELI TRAJANO DE 

OLIVEIRA - OAB:11.610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para 

declarar a nulidade do contrato e inexistência do débito aqui litigado, 

determinar o cancelamento dos registros nos cadastros de negativação 

do crédito, e condenar a requerida ao pagamento a título de indenização 

por danos morais ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos 

de juros de 1% a.m. desde a data da citação, e correção monetária pelo 

índice INPC/IBGE a partir da presente data, importância que considero 

ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado. RATIFICO a liminar 

concedida às fls.73/74.Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a (s) parte (s) Requerida (s) ao pagamento das 

custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do 

CPC. P. R. I.Com o trânsito em julgado, translade-se cópia da sentença 

para os autos em apenso (cód.752852), aguarde-se a manifestação da 

parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam 

os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 809055 Nr: 15528-17.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO IGNACIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIO PIVA DE ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÉBER CALIXTO DA SILVA - 

OAB:7972- B/MT

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial. Considerando que a medida adquiriu 

caráter contencioso, condeno a parte requerente ao pagamento das 

custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 

5.000,00 (cinco mil e quinhentos reais) a favor da demandada, na forma 

do que preceitua o artigo 85, § 8°, do CPC. Com o trânsito em julgado, 

extraia-se fotocópia da presente sentença, juntando aos autos da cód. 

803368 em apenso, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Cumpra-se.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 890586 Nr: 23622-17.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA NASCIMENTO SILVA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127A

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial. Revogo a liminar concedida às 

fls.28/31.Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

condeno a parte requerente ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) a favor da demandada, na forma do que preceitua o artigo 85, § 8°, 

do CPC, sendo que ficará isenta das custas processuais por ser 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, e terá suspensa a 

exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do 

artigo 98, § 3° do CPC.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se. P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 834901 Nr: 40175-76.2013.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO CUSTÓRIO DOS SANTOS, MARIA NEUSA 

CARDOSO MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GENÉSIA CARDOSO (OU 

GENÉSIA SILVA CARDOSO), JUAREZ MOREIRA DA COSTA, RODRIGO 

CEZAR FILHO, ALONSO ALVES FILHO, ALMIR CORREA, TEREZINHA DE 

TAL, VIÚVA DE RODRIGO CESAR FILHO, SR. FÁBIO DE TAL, PAI DE 

ALMIR CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da AÇÃO DE USUCAPIÃO 
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ESPECIAL URBANO, intentada por RAIMUNDO CUSTÓDIO DOS SANTOS e 

MARIA NEUSA CARDOSO MEDEIROS, declarando o domínio da 

promovente sobre o imóvel descrito na inicial: Rua Tenente Eulálio Guerra, 

n° 73, Bairro Araés, em Cuiabá-MT, CEP n° 78.005-510, registrado no 

cartório do 2° Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da 

Comarca de Cuiabá-MT, sob a matrícula n° 30.621, inscrito no livro 3-Y, 

folha n° 252, ficha 01F, o fazendo com supedâneo nos artigos 183 da 

Constituição Federal e 1.240 do Código Civil Brasileiro.A presente 

sentença servirá de título para matrícula, oportunamente no Cartório de 

Registro de Imóveis desta Comarca.Tratando-se de processo necessário 

e não havendo oposição ao pedido formulado, não há falar em fixação de 

honorários advocatícios.Sem custas, ante os autores serem beneficiários 

da Justiça Gratuita.P. R. I.Preclusas as vias recursais, expeça-se 

mandado ao 2º Serviço Notarial e Registral da Capital, para que, mediante 

o pagamento dos encargos necessários, registre-se a propriedade da 

parte requerente em relação ao imóvel em questão. Com o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 945288 Nr: 57567-92.2014.811.0041

 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: DALVA RODRIGUES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE VICENTE PALLOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL GERMANO DE CAMPOS 

NETO - OAB:OAB/MT 17.002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO BECKER - 

OAB:93.239/RS

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR a parte requerida ao 

pagamento de indenização por danos materiais, nos valor de R$ 23.278,10 

(vinte e três mil reais duzentos e setenta e oito reais e dez centavos), 

devendo ser corrigido monetariamente pelo índice INPC desde o 

desembolso (fl.19) e acrescidos dos juros de mora, a partir da 

citação.Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, condeno 

a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação, a favor da demandante, na forma do que preceitua o 

artigo 85, § 2°, do CPC. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se. P. R. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 864333 Nr: 5088-25.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS FIALHO VELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS GRAÇAS TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Lobato - 

OAB:3623, NILCE MACEDO - OAB:2552-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE DELFINO 

RODRIGUES LINS - OAB:2119/B, EDSON PAULO LINS JUNIOR - 

OAB:OAB/TO 2901, MARIZETE FATIMA REGINATO BAGATELLI - 

OAB:16.412

 Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE, o pedido da inicial, com fulcro no 

art. 487, I do CPC, para:a)DECLARAR rescindido o Compromisso de 

Compra e Venda de Imóvel Rural (Fazenda Santo Expedito, com área de 

terra rural de 2.036.12.01Has (dois mil e trinta e seis hectares, doze ares 

e um centiares) com matrícula 377 do Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Goiatins – TO);b)CONDENAR a requerida ao pagamento em 

sua integralidade do valor despendido pelo autor de R$ 1.013.430,20 (um 

milhão e treze mil, quatrocentos e trinta reais e vinte centavos), incidindo 

correção monetária pelo índice INPC desde a data de cada desembolso, e 

juros de mora de 1% a.m., a partir da citação;c)CONDENAR ainda ao 

pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

corrigido pelo INPC a partir da presente data, acrescido de juros de mora 

de 1% ao mês a partir da citação.CONDENO ainda a requerida ao 

pagamento de honorários advocatícios que arbitro no valor de 10% sobre 

o valor da condenação, na forma prevista no art. 85, §2° do CPC.P. R. 

I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1130672 Nr: 23266-51.2016.811.0041

 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: CELIA LAURA DE FIGUEIREDO MONGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA, MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, 

PRIME CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507/O, ANDRE VENERO DA SILVA - OAB:18023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:325.150, ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHÔA 

COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, LEONARDO FIALHO PINTO - 

OAB:108.654, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE a presente para:a) DECLARAR abusiva a cobrança de 

TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA desde 26/11/2014 até a entrega das 

chaves aos compradores em 08/08/2015, cabendo as requeridas restituir 

as parcelas pagas nesse período, na forma simples, acrescido de juros de 

1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE 

desde a data de cada desembolso.b) CONDENAR a demandada a 

indenizar a parte autora pelos prejuízos de ordem material, a título do 

pagamento de aluguel, pelo período do atraso na entrega do imóvel (de 

26/11/2014 até 08/08/2015), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da 

citação e correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso, 

conforme o extrato de pagamento de alugueis de fl. 35. c) CONDENAR as 

demandadas a indenizar as partes requerentes pelos prejuízos de ordem 

moral causados, que fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de 

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

partir desta data.Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em 15% sobre o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC.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. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 950857 Nr: 263-04.2015.811.0041

 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: JOÃO BATISTA SANTOS, MMS, JOÃO BATISTA 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET TV CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÓVIS CICERO DE SÁ - 

OAB:12.569 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13431-A

 Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da inicial para, DETERMINAR que a requerida 

CLARO S.A., faça a retirada do nome do Sr. MATHEUS MORAES SANTOS 

dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), retificando os termos 

da tutela em cognição exauriente, bem como, DECLARAR a ilegalidade e 

rescisão do contrato firmado entre as partes, DECLARAR nulo os débitos 

dele decorrente.CONDENAR a requerida ao pagamento de custas e 

despesas processuais e verba honorária, arbitrada 10% sobre o valor da 

causa, na forma prevista no art. 85, §2°, do CPC.P. R. I.Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 
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Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1153939 Nr: 33479-19.2016.811.0041

 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: JOÃO BATISTA MARCOS DE ABREU, OSANA ALVES 

DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DUARTE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE DE MELLO 

CERQUEIRA MAZZER - OAB:19676/O, HÉLIO MACHADO COSTA 

JÚNIOR - OAB:5682/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VICTOR TOSHIO ONO 

CARDOSO - OAB:14.051/MT, JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - 

OAB:4700

 Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a 

influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial.Condeno a parte requerente ao pagamento 

dos honorários que fixo em 10% do valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade na forma do artigo 98 §3º do CPC.Sem das custas o autor por 

ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, na forma do artigo 98, 

parágrafos e incisos do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se 

a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, 

conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS 

GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - CGJ.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 942944 Nr: 56306-92.2014.811.0041

 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: ECOBRAX SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA LICITAÇÃO/CONTRATO DO 

CENTRO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA - CSL DO BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOMAS FULGENCIO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:11785, Ronimárcio Naves - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - 

OAB:3.928/MT

 Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, V, do CPC.Considerando que a medida adquiriu 

caráter contencioso, CONDENO a parte requerente ao pagamento das 

custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 

8.000,00 (oito mil reais), na forma do que preceitua o artigo 85, § 8°, do 

CPC.P.R.I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 25 de junho de 2018.Gilberto Lopes 

BussikiJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1114031 Nr: 16342-24.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVAR CALEGARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÚCIA IONE NERES DE SOUZA TEIXEIRA, 

GEAN HEMERSON DA COSTA, JAZOM NERES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MARCILIO DONEGÁ - 

OAB:71241/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:14548/MT, FABIO DIAS FERREIRA - OAB:OAB/MT 14.548, 

HELLENY ARAUJO DOS SANTOS - OAB:DEF PUBLICA-MT, TAKAYOSHI 

KATAGIRI - OAB:4178/MT

 Diante do exposto: I) com fulcro no artigo 485, VI do CPC, reconheço a 

ILEGITIMIDADE PASSIVA da SRA. LUCIA IONE NERES DE SOUZA, e via de 

consequência, JULGO EXINTO o processo sem resolução do mérito com 

relação a essa demandada. Decorrido o prazo recursal, determino a 

liberação dos bens arrestados em nome da requerida LUCIA IONE NERES 

DE SOUZA. CONDENO a parte requerente ao pagamento da verba 

honorária a favor dos procuradores da parte promovida, esta arbitrada em 

R$ 3.500,00 (três e quinhentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 

2° e 8°, do CPC, sendo que ficará isenta das custas processuais por ser 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, e terá suspensa a 

exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do 

artigo 98, § 3° do CPC. II) com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para condenar 

solidariamente os requeridos GEAN HEMERSON DA COSTA e JAZOM 

NERES DE SOUZA ao pagamento a título de indenização por danos 

materiais no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a 

ser atualizada pelo índice INPC a partir da transferência do automóvel 

(fl.29). RATIFICO a decisão de fls.53/55. CONDENO as partes requeridas 

ao pagamento das despesas e custas processuais, mais verba honorária, 

esta arbitrada em10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na 

forma prevista no artigo 85, § 2° do CPC, sendo que ficarão isentas das 

custas processuais por ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita 

e terão suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários 

advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC. PROCEDA-SE a Serventia 

às retificações necessárias para que passe a constar no polo ativo: 

ESPÓLIO DE LUCINDO CELESTE CALEGARI, e ainda, a trasladação das 

fls.55/62 da ação de busca e apreensão a este feito. P.R.I. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 15 de junho de 2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1085966 Nr: 4247-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILAINE DA PENHA BOMFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO MACHADO COLELA 

MACIEL - OAB:16760/DF, JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL - 

OAB:513/DF, MÔNICA RUBINO MACIEL - OAB:10.297 OAB/DF

 Vistos etc.

Comparece aos autos a parte exequente à fl.92, concordando com o 

depósito efetuado pela executada a título de pagamento do saldo 

remanescente.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC.

 Satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Após o Transito Em Julgado, autorizo a expedição de alvará para 

levantamento da importância depositada, mediante transferência para 

conta indicada nos autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

68/2018 - CNJ.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 458005 Nr: 28133-97.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARICLEI EDUARDO CINTRA - 

OAB:10139

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença.

Considerando que a parte autora embora intimada não procedeu com o 
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andamento do feito, por se tratar de processo em fase de cumprimento de 

sentença, determino a remessa dos autos ao ARQUIVO com as baixas, 

formalidades de estilo até posterior impulsionamento da parte interessada.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 945929 Nr: 57955-92.2014.811.0041

 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: EDNA GONÇALVES DA COSTA ASSUNÇÃO, ROBSON 

LOPES DE ASSUNÇÃO, EDNA GONÇALVES DA COSTA ASSUNÇÃO, 

PLDA, KAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTINA TRANSPORTES LTDA, YASUDA 

MARITIMA SEGUROS S/A. DE SEGUROS AMÉRICA DO SUL - YASUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RACHID JORGE - 

OAB:15.936/MT, PATRICIA REY CARVALHO RACHID - OAB:12.590/MT, 

RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:3703, ROZANA ALVES ATHAIDE 

GAMARRA DA SILVA - OAB:11.382/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT, RICARDO MORAES ALVIM - OAB:130710

 Considerando a ausência de pretensão resistida a tese defendida pelo 

demandado, DEIXO de condenar em honorários advocatícios referentes à 

denunciação à lide. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 864307 Nr: 5062-27.2014.811.0041

 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: JOSÉ CARLOS CUNHA FERRAZ, CELIA REGINA 

CURSINO FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ VILLAS BOAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIA REGINA CURSINO FERRAZ 

- OAB:3020/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, 

com fulcro no art. 487, I do CPC, para CONDENAR o réu ao pagamento de 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC 

a partir desta data, e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação.CONDENO, ainda, a requerida, ao pagamento das custas 

processuais, e honorários advocatícios, este arbitrado em 15% sobre o 

valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC.P. R. 

I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de trinta (30) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1153990 Nr: 33515-61.2016.811.0041

 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: CAIQUE WELLINGTON MAGALHAES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

UNIMED CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355/MT, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B, JOSÉ EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Ante ao exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, para:I)DETERMINAR que a promovida custeie com todo 

tratamento solicitado pelos médicos para cura do câncer que a acometeu 

a promovente, providenciando a liberação do exame PET-CT e 

procedimento cirúrgico necessário para tanto. II)CONDENAR a requerida 

ao pagamento a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da 

citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, 

importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano 

verificado. RATIFICO a liminar anteriormente deferida às fls. 

62/64.CONDENO, ainda, a demandada, ao pagamento das custas 

processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos 

termos do que preceitua o § 2º do art. 85 do CPC, arbitro em 15% (quinze 

por cento) sobre o valor da condenação.P. R. I.Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação das partes pelo prazo de quinze (15) dias, 

sem a qual, determino que sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, 

conforme determinado no capitulo 6, seção 16, item 29, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – CGJ. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 730639 Nr: 26709-83.2011.811.0041

 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: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERAÇÃO SÃO BENEDITO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida ao 

pagamento da quantia constante nos títulos acostados a inicial, no valor 

total de R$ 89.117,67 (oitenta e nove mil cento e dezessete e sessenta e 

sete centavos), qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde 

o vencimento de cada fatura e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a 

partir da citação.CONDENO, ainda, a parte Requerida ao pagamento das 

custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação em favor da Requerente, na 

forma prevista no artigo 85, § 2º e 8.°, do CPC.P. R. I.Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 951452 Nr: 646-79.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDO DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

BANCO PANAMERICANO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA ANAÍ ÂNGULO - 

OAB:19028/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT, MARCELA ASSIS PAIVA SERRA - 

OAB:13256, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, 

com fulcro no artigo 487, I do CPC, para CONDENAR as requeridas, 

solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, 

consistente na restituição dos valores efetivamente desembolsados pelo 

autor decorrente da contratação (R$ 10.000,00 de entrada mediante 

entrega do veículo – fls.53/54, R$ 5.955,48 referente as parcelas do 

financiamento – fls.59/60 e 310), mais despesas com o guincho (R$ 

200,00 – fls.101/102), com incidência de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a e correção monetária a ser atualizada pelo índice INPC a partir do 

desembolso, e ainda, indenização por danos morais no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir 
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desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional 

ao dano verificado. CONDENO, ainda, as requeridas, ao pagamento das 

custas processuais, e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2°, do 

CPC.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. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1121015 Nr: 19252-24.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDEIR DIAS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO MARCIO BORGES 

MODESTO - OAB:15947/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO NASCIMENTO 

GONÇALVES DRUMOND - OAB:62.626, Lourenço Gomes Galdelha de 

Moura - OAB:21.233, WLADISLAU BARROS SIQUEIRA - OAB:36867

 Ante a todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos da inicial, 

assim, revogo a liminar deferida nos autos, com fulcro no artigo 487, I do 

CPC, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios que 

arbitro no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme preceitua o art. 

85, §8° do CPC, sendo suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da 

justiça gratuita. (art. 98, §3° do CPC)Sem custas, dada a gratuidade 

deferida.P. R. I.Transitado em julgado, arquive-se com a baixa nos autos, 

observando-se as formalidades de estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 803368 Nr: 9830-30.2013.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO IGNACIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIO PIVA DE ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5.238/MT, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÉBER CALIXTO DA SILVA - 

OAB:7972- B/MT

 Diante do exposto, tendo sido a ação principal julgada improcedente com 

resolução do mérito, JULGO IMPROCEDENTE a presente medida cautelar, 

com resolução do mérito nos termos dos arts. 487, I c/c 309, III, ambos do 

Código de Processo Civil. REVOGO a decisão de fls.25/26.Considerando 

que a medida adquiriu caráter contencioso, condeno o requerente ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do que preceitua o 

artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC, a favor do (s) advogado (s) da parte 

requerida. TRASLADE-SE cópia da SENTENÇA para os autos em apenso – 

Códigos n° 809055.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. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1096096 Nr: 8906-14.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA 

"GESC"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASH SERVICE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO ROSSETTI PORTELA 

- OAB:91.263/MG, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482 OAB/SP, JULIO 

DE CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461/MG, MICHELLE VICENTE 

DE OLIVEIRA - OAB:21451/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MAZZER 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 9.749-B

 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. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 361921 Nr: 31969-49.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA BARRETO BORGES

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

TRABALHO MÉDICO, GILMAR FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11964/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12.009/MT

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

- OAB:10133, DANIEL FROES BATATA - OAB:11488, FERNANDO 

AUGUSTO VIEIRA DE FEGUEIREDO - OAB:7.627-A, SORAYA CRISTIANE 

BEHLING - OAB:7936/MT, THAÍS REGINA RETORE - OAB:12689-B

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de Cumprimento de Sentença.

Às fls. 981/983 foi realizada penhora online via BACENJUD.

Após, instados a se manifestarem, a parte executada quedou-se inerte, 

conforme certidão decurso de prazo de fls. 986.

A parte exequente apresentou-se, conforme fls. 987, requerendo a 

liberação do valor bloqueado, dando, assim, quitação a divida e 

consequentemente a baixa e arquivamento dos autos.

Em compulsa aos autos, verifica-se que o bloqueio realizado às fls.982, 

transcende o saldo devedor da parte executada.

 De inicio, satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no 

artigo 924, II do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Após o Transito Em Julgado, DETERMINO a expedição de alvará para 

levantamento da importância de R$ 48.006,09 (quarenta e oito mil e seis 

reais e nove centavos), penhorada, via Bacenjud, em favor da parte 

exequente, mediante transferência para as contas indicada ás fls. 987, na 

forma estabelecida pelo Provimento nº 68/2018 - CNJ.

Ademais, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas de estilo e formalidades 

legais.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 400007 Nr: 33233-67.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIUSCIA ALVES CASTILHO SAMPAIO, JEFFERSON 

DA SILVA SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL FRANCISCO SAMPAIO FILHO, 

ROSANGELA PEREIRA DE SOUZA SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PAULO MONTEIRO 

STEPHAN - OAB:11.142 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Após, proceda-se o desapensamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 824695 Nr: 30740-78.2013.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 
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Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HORACI DA COSTA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. D. V. GAIOTTO, CATANEO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELDA NATALIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:6069, NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UNIC - 

OAB:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da AÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, intentado por HORACI DA COSTA 

NUNES em face de A.D.V. GAIOTTO e CATANEO DE TAL, e ratifico os 

termos da liminar anteriormente deferida (fls.21/21v). Em consequência, 

declaro extinto o débito do autor para com os requeridos com relação à 

dívida objeto da presente demanda. E determino o cancelamento definitivo 

dos protestos decorrentes da obrigação litigada.Deixo autorizado o 

levantamento dos valores consignados em favor dos requeridos.Sem 

custas por ser beneficiária da Justiça Gratuita.Sem honorários, tendo em 

vista que estes profissionais já são remunerados pela Instituição de 

Ensino.P.R.I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da 

parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam 

os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 710876 Nr: 3870-64.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇAO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR 

- OAB:5645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO AUGUSTO 

PIMENTA CERQUEIRA - OAB:8905, JANAINA PEREIRA VILAGRA 

RIBEIRO - OAB:13677, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, 

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, JULIANA GOMES 

TAKAIAMA - OAB:14.119/MT, MARIA ANGELICA CORREA PRIMO - 

OAB:13470, MAYRA ESMERALDA BRANDÃO DE SÁ - OAB:13.749 / MT, 

PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - OAB:10.430, SANDRA 

APARECIDA VALENTE SIQUEIRA DE LIMA - OAB:11812, SORAYA 

CRISTIANE BEHLING - OAB:7936/MT, TÂNIA BENEDITA CORREIA - 

OAB:12179/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 909461 Nr: 36444-38.2014.811.0041

 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: RAFAEL HENRIQUE DE AZEVEDO, OSENIR TEODORO 

DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O T C COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, 

SUZUKI MOTOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BRUNO DOS SANTOS - 

OAB:17.327/O -MT, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7.900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE BRUNO DOS SANTOS - 

OAB:17327/MT, MARÇAL YUKIO NAKATA - OAB:8745-B, MARCELO 

COELHO - OAB:91093/RJ, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900/MT

 Feitas essas considerações, conheço a incompetência deste juízo e 

DECLINO, ex officio, a competência jurisdicional para conhecer, processar 

e julgar a presente ação, em favor de uma das Varas de competência em 

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

remessa deste feito, devendo estes autos ser remetidos ao cartório 

distribuidor para que seja realizada a redistribuição ao juízo competente. 

Anote-se, inclusive na distribuição, intimando-se as partes. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 940124 Nr: 54645-78.2014.811.0041

 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: ISACARINA ARRUDA BOM DESPACHO

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA LUBIANCA - OAB:, 

EVELINE GUERRA DA SILVA - OAB:, FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 14.548, VITOR HUGO FORNAGIERI - OAB:

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

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A MT, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:OAB/MT 6197, 

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, nos termos 

do art. 487, I do CPC, condenando a autora ao pagamento de honorários 

advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma prevista 

no artigo 85, § 8°, do CPC, sendo que ficarão isentas das custas 

processuais por serem beneficiárias da assistência judiciária gratuita, e, 

terão suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários 

advocatícios na forma dos artigos 11, § 2.º e 12 da Lei 1.060/50P. R. I.Com 

o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 949606 Nr: 60072-56.2014.811.0041

 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: G DE ALMEIDA BRITO, GILDÁSIO DE ALMEIDA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIZIA SOARES DA CRUZ ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364, WELBER COSTA BAIMA - OAB:7870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MORENO SANCHES 

JUNIOR - OAB:4.759/MT, TARYNI MARCELLY MORENO DE ASSUNÇÃO 

- OAB:OAB/MT 11.993

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR a 

requerida ao ressarcimento de todos os valores despendidos pela autora 

para a realização dos negócios pactuados, cujo montante corresponde a 

R$ 43.920,00 (quarenta e três mil novecentos e vinte reais), conforme 

documentos às fls.73/80, que deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC, a partir da data de cada desembolso de acrescido de juros de 1% ao 

mês a partir da citação.Em face da sucumbência recíproca (art.86, do 

CPC), condeno as partes ao pagamento das custas e despesas 

processuais na proporção de 70% pela requerida e 30% pela autora. 

Quanto aos honorários advocatícios, fixo em 13% (treze por cento) sobre 

valor da condenação, nos termos do que preceitua parágrafo 2º do art. 85 

do CPC, na proporção de 70% (setenta por cento) em favor da autora e 

30% em favor da requerida.P.R.I.Cumpra-se expedindo o necessário.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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 940518 Nr: 54871-83.2014.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA TRENTIN SANTOS

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

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

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627A

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, com fulcro 

no artigo 487, I do Código de Processo Civil.REVOGO a tutela 

anteriormente deferida. CONDENO a parte requerente ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, 

esta arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais) para o (a) requerido (a), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC, sendo que ficará isenta 

das custas processuais por ser beneficiárias da assistência judiciária 

gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários 

advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.P.R.I.Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 882529 Nr: 18292-39.2014.811.0041

 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: KATHIANY SAYURI MAEDA PETRAGLIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA 

CENTRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO B. PETRAGLIA JR - 

OAB:OAB/MT 7.215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA ALVES QUEIROZ - 

OAB:OAB/SP 278.583, MÁRIO ARTHUR AZUAGA M. BUENO - 

OAB:135628, WILZA APARECIDA LOPES SILVA - OAB:OAB/BA 49.540

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, nos termos 

do art. 487, I do CPC, condenando a autora ao pagamento de honorários 

advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma prevista 

no artigo 85, § 8°, do CPC, sendo que ficarão isentas das custas 

processuais por serem beneficiárias da assistência judiciária gratuita, e, 

terão suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários 

advocatícios na forma dos artigos 11, § 2.º e 12 da Lei 

1.060/50P.R.I.Transitado em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

de estilo e formalidades legais.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1276137 Nr: 456-14.2018.811.0041

 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: JOANIR BATISTA CONSTANTNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUDOVICO ANTONIO MERIGHI, GIAN CARLOS 

LEÃO PREZA, FABIANA HERNANDEZ MERIGHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELBER COSTA BAIMA - 

OAB:7870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDOVICO ANTONIO MERGHI 

- OAB:905-A

 AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005461-26.2018.8.11.000

 PJE – COMARCA DE CUIABÁ-MT.

AGRAVANTE: JOANIR BATISTA CONSTANTINO.

AGRAVADOS: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI, GIAN CARLO LEÃO PREZA 

e FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA.

RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA.

INFORMAÇÕES,

 EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR RELATOR.

Informo a Vossa Excelência que o Agravo de Instrumento n° 

1005461-26.2018.8.11.0000 foi interposto em 17/05/2018, e em 

22/05/2018 a parte agravante requereu a juntada aos autos da cópia da 

petição do recurso, comprovante de sua interposição e relação dos 

documentos que instruíram o recurso (fls.58/157), portanto cumprida a 

disposição do artigo 1.018, § 2° do Código de Processo Civil.

Insta consignar que as informações foram prestadas na mesma data em 

que a agravante providenciou a juntada dos aludidos documentos 

(22/05/2018 – fls.58), sendo que no primeiro momento não haviam sido 

autuadas as cópias em questão.

São essas as informações que entendi serem pertinentes ao caso em tela, 

colocando-me ao inteiro dispor para quaisquer outros esclarecimentos que 

Vossa Excelência entender necessários.

Cuiabá-MT, 16 de Julho de 2018.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 724332 Nr: 19982-11.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO FERREIRA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT DOMANI, FIAT AUTOMÓVEIS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MORO BRASSIL 

DOWER - OAB:13.914MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO DA SILVA 

EMERENCIANO - OAB:91916/SP, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:OAB/MT 16846-A, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT, RODRIGO PAIVA DA SILVA - OAB:13750

 Vistos etc.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Defiro o levantamento do valor depositado pela parte executada à petição 

de fls. 319/323, mediante a expedição de alvará em favor da parte 

exequente, conforme pleiteado, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

36/2012 - CGJ.

No tocante ao valor remanescente, determino a intimação da parte 

devedora, na pessoa do seu advogado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceda com o pagamento remanescente da obrigação, acrescido da 

multa de 10% sob o valor da condenação e dos honorários advocatícios, 

prevista no artigo 523,§ I e II do CPC.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 892806 Nr: 25092-83.2014.811.0041

 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: MARILENE INACIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIZIO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA JABUR RIBEIRO - 

OAB:202.389, JOSE WILZEM MACOTA - OAB:7481, PAULO SERGIO DO 

NASCIMENTO - OAB:14908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZARIO - OAB:2090/MT

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a parte 

demandada ao pagamento a título de indenização por danos morais o valor 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da 

citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, 

importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano 

verificado, bem como para CONDENAR ao pagamento de indenização por 

Danos Materiais o valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do desembolso 

e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação.CONDENO, ainda, a 

demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar 

com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o §§ 2º 

e 8º do art. 85 do CPC, arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação.P. R. I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 

da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 901580 Nr: 31024-52.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE SOUZA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BURITI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA ME, MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, DANIELA PATINI - OAB:11660, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão autoral. CONDENO a parte requerente ao 

pagamento da verba honorária, esta arbitrada em R$ 3.000,00 (Três mil 

reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC, sendo que ficará 

isenta das custas processuais por ser beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, e terá suspensa a exigibilidade da condenação dos 

honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC. P.R.I.Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 749304 Nr: 1376-95.2012.811.0041

 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: COLÉGIO NOTRE DAME DE LOURDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA FERNANDA PRATES SOARES 

CRESTANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA CRISTIANO LIMA DA 

COSTA - OAB:14872/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto no artigo 257 do Código de Processo Civil que dispõe: 

“Art. 257. São requisitos da citação por edital:I - a afirmação do autor ou a 

certidão do oficial informando a presença das circunstâncias 

autorizadoras;”Conforme denota entendimento jurisprudencial acerca do 

assunto:“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE 

INDEFERIU CITAÇÃO POR EDITAL PELO NÃO ESGOTAMENTO DE 

DILIGENCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. DECISÃO 

ESCORREITA. Antes de se proceder à citação do réu por edital, devem ser 

esgotadas todas as formas possíveis para localizá-lo. Somente se 

infrutíferas tais diligências, se justifica a citação editalícia. Agravo Interno 

desprovido. (TJ-PR 892888501 PR 892888-5/01 (Acórdão), Relator: Paulo 

Cezar Bellio. Data de Julgamento: 08/08/2012, 16ª Câmara Cível).Dessa 

forma, restando inexitosa a citação real da parte requerida, preenchidos 

os requisitos do artigo 257 do Código de Processo Civil, desde já DEFIRO o 

pedido, para determinar a citação por edital da requerida.Tendo em vista, 

que os processos não podem ficar paralisados por prazo indeterminado e 

no intuito de imprimir celeridade processual, por não haver, até então, 

regulamentação do TJMT sobre a publicação de editais no sitio eletrônico 

da Egrégia Corte Estadual, como também por ainda não ter sido criada a 

plataforma de editais do Conselho Nacional De Justiça, DISPENSO a 

formalidade prevista no art. 257, II do NCPC quanto ao edital.Transcorrido 

in albis o prazo da citação sem a parte demandada se manifestar, desde 

já, em atendimento ao princípio do contraditório, nomeio a DEFENSORIA 

PÚBLICA ESDATUAL desta Comarca, para funcionar nestes autos como 

curador especial da parte requerida, com fulcro no artigo 9.º, inciso II, 

segunda figura, do CPC.INTIME-SE o curador especial acerca da 

nomeação bem como para que, no prazo legal, apresente defesa ao 

pedido formulado.Após, INTIME-SE a parte requerente para impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 734065 Nr: 30340-35.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILO ALVES DOS REIS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MENDES MULLER AFFI - 

OAB:9022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILA BEATRIZ P. DE 

MIRANDA - OAB:MT 15012-A

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Diante da improcedência em sede recursal, REMETAM-SE os autos ao 

arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 899094 Nr: 29120-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA RIBEIRO DE OLIVEIRA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos etc..

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Considerando a improcedência em sede recursal, remetam-se os autos ao 

arquivo com as formalidade de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 341766 Nr: 12029-98.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELDAUD AYOUB SOBRINHO, RITA DE CASSIA DA 

SILVA CAMPOS AYOUB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIDAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO AZEVEDO E SILVA - 

OAB:6.879/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNANI ZANIN - OAB:11.770

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Após, proceda-se o desapensamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 746222 Nr: 43426-73.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO JOSÉ DOS SANTOS

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

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

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

OAB:7.670MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Considerando que a sentença extintiva foi mantida em serde recursal, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 388065 Nr: 23730-22.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIDAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN - OAB:11770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SÊMPIO FARIA - 

OAB:8078/MT

 Vistos etc

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Considerando que a sentença de improcedência foi mantida em sede 

recursal, remetam-se os autos ao arquivo com as formalidade de praxe.

Após, proceda-se o desapensamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 719762 Nr: 15259-46.2011.811.0041

 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: MARGARETH NEVES SALVADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILO PONCE DE ARRUDA FILHO, MARIA 

MARCELINA MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:11.665/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:OAB/MT 12.333, 

SIDNEY BERTUCCI - OAB:4319-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Por todo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a demanda para DECLARAR o 

domínio da requerente sobre o imóvel descrito na inicial localizado na Rua 

Prefeito Álvaro Pinto, número 1004, bairro Ribeirão da Ponte, Cuiabá – 

MT.A presente sentença servirá de título para matrícula, oportunamente no 

Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca.Tratando-se de processo 

necessário e não havendo oposição ao pedido formulado, não há falar em 

fixação de honorários advocatícios.Custas Processuais pela parte autora, 

sendo que ficará isenta por ser beneficiária da Justiça Gratuita.Preclusas 

as vias recursais, expeça-se oficio ao no 2º SERVIÇO NOTARIAL E 

REGISTRO DE IMÓVEIS DA 1ª CIRCUNSCRIÇÃO DA COMARCA DE CUIABÁ 

para registro da propriedade da parte requerente em relação ao imóvel em 

questão, cabendo a requerente providenciar os documentos necessários 

para tanto. P.R.I.Com o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1162609 Nr: 36994-62.2016.811.0041

 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: NEMIAS LUIZ 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: DANIELLA GONÇALVES 

FERREIRA DA COSTA - OAB:21397, EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA - 

OAB:22378/O, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8.506-A/MT, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333/MT

 Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração, nos termos do 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil, para o efeito de corrigir o 

conteúdo da sentença publicada, considerando o erro verificado, e torno 

sem efeito à decisão anteriormente lançada. No que tange à omissão, 

verifica-se que assiste razão ao embargante, pois não houve 

manifestação deste Juízo quanto ao não pagamento do seguro obrigatório, 

formulado na contestação (fls. 50/94).Por essa razão, ACOLHO os 

embargos de declaração, e passo a suprir a omissão:DO NÃO 

PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO – AUSÊNCIA DE COBERTURA 

TÉCNICAAlega a seguradora ré, em síntese, que a ausência de pagamento 

do prêmio do Seguro Obrigatório juntamente com o IPVA, acarreta a 

ausência de cobertura técnica para o sinistro ocorrido antes de sua 

purgação.Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme 

entendimento jurisprudencial, o pagamento da indenização não depende 

da apresentação do DUT (documento único de transferência), que é o 

documento que comprova a quitação do prêmio do seguro DPVAT, 

verbis:E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT – INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO – AUSÊNCIA DE 

COBERTURA TÉCNICA PELA SEGURADORA EM RAZÃO DO NÃO 

PAGAMENTO DO PRÊMIO – IMPOSSIBILIDADE – VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO 

VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO AO 

QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Nos termos da Súmula 257 do STJ, "A falta 

de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Via Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização". (TJ-MS 

08003776320168120002 MS 0800377-63.2016.8.12.0002, Relator: Des. 

Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 23/05/2017, 5ª Câmara 

Cível).Assim, o fato da vítima estar inadimplente não inviabiliza o 

pagamento da indenização. Na parte que não foi objeto da correção, 

permanece a sentença como lançada nos autos.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 766201 Nr: 18947-79.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO RONALDO MATTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO AUGUSTO DE ARAÚJO MARQUES 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc..

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Considerando a improcedência em sede recursal, remetam-se os autos ao 

arquivo com as formalidade de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 347496 Nr: 17632-55.2008.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL FRANCISCO SAMPAIO FILHO, ROSANGELA 

PEREIRA DE SOUZA SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONIZA ANTONIETA SAMPAIO DA CONCEIÇÃO, 

MANOEL BENEDITO DA CONCEIÇÃO, KATIUSCIA ALVES CASTILHO 

SAMPAIO, ANDRÉIA CHAGAS VACCARO, JEFFERSON DA SILVA 

SAMPAIO, JOSÉ LOPES, LUCILA R. DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ BRAGA - 

OAB:3168-B/MT, JOSÉ PAULO MONTEIRO STEPHAN - OAB:11.142 - B

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Após, proceda-se o desapensamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 372358 Nr: 8785-30.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONISIA N. N. BARROSO ME, LEONISIA N. N. 
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BARROSO ME, LEONISIA NETTO NUNES BARROSO, LEONISIA N. N. 

BARROSO ME, LOPES E BARROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA XAVIER DA SILVA - 

OAB:12162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA AQUINO DE 

OLIVEIRA - OAB:7230/MT, FABIANO GODA - OAB:7188

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 282729 Nr: 6988-87.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIDAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL DAUD AYUD SOBRINHO, RITA DE 

CASSIA DA SILVA CAMPOS AYOUB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN - OAB:11.770, 

JOSE ORLANDO MURARO SILVA - OAB:12.130-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO AZEVEDO E SILVA 

- OAB:6.879/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Após, proceda-se o desapensamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 887537 Nr: 21634-58.2014.811.0041

 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: ANTÔNIO LEÔNCIO REZENDE DE PÁDUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDICE DA SILVA MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO DE MORAES 

SIQUEIRA - OAB:3575-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da ação, 

nos termos do art. 487, I do CPC, para DETERMINAR que sejam corrigidos 

os valores pagos entre Setembro e Dezembro de 2013, conforme índice 

de dissídio coletivo da categoria dos bancários/economiários, na diferença 

de R$ 75,58 ao mês, acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação 

e correção monetária pelo INPC de cada vencimento;CONDENAR ao 

pagamento dos honorários contratuais até o limite de 30 (trinta) parcelas, 

conforme tabela da OAB, de Janeiro a Setembro de 2014, que o 

recebimento das parcelas pela requerida, seja na proporção de 30% 

(trinta por cento), referente aos honorários advocatícios, acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e atualizados pelo INPC de 

cada vencimentoCONDENO ainda a requerida ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, no valor de 15% sobre o valor da 

condenação.P.R.I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 

da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 912852 Nr: 38764-61.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLY CARVALHO JÚNIOR - 

OAB:6.132-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:15249-A/MT

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR a requerida, ao pagamento 

da importância de R$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais), 

acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data da 

comunicação do sinistro (13.12.2010), e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação.CONDENO também, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais) correspondente a reparação por danos morais conforme acima 

fundamentado, corrigido monetariamente pelo INPC desde esta data e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação.CONDENO 

ainda, ao ressarcimento das parcelas indevidamente adimplidas pela 

autora após a comunicação do sinistro, de forma simples, acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE a partir de cada pagamento e juros de 

mora de 1% a.m., a partir da citação, valores que deverão ser 

apurados/comprovados na instauração do cumprimento.Por fim, CONDENO 

a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC.P.R.I.Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 764704 Nr: 17359-37.2012.811.0041

 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): JOSE DEMONTIEZ DE FIGUEREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SGANZERLA RURAND - 

OAB:12208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DA CUNHA 

MACEDO - OAB:8074/MT, GERALDO DA CUNHA MACEDO - 

OAB:7077/MT

 Após o Transito Em Julgado, autorizo a expedição de alvará em favor do 

exequente, para levantamento da importância de R$ 279.640,21 (duzentos 

e setenta e nove mil seiscentos e quarenta reais e vinte e um centavos), 

mediante transferência para conta indicada nos autos, na forma 

estabelecida pelo Provimento nº 68/2018 - CNJ. Determino, ainda, que o 

remanescente seja levantado em favor do BANCO DO BRASIL. Ademais, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas de estilo e formalidades legais. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 730599 Nr: 26665-64.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLÉGIO NOTRE DAME DE LOURDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO SILVA DE AQUINO, ANTONIA BACA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, ÁTILA CRISTIANO LIMA DA 

COSTA - OAB:14872/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:9.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 109/111.

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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 788170 Nr: 42121-20.2012.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INEZ ROSANE PORTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA - MASSA FALIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSIANNEY VIEIRA 

VASCONCELOS - OAB:11.287/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZABETE DE MAGALHÃES 

ALMEIDA - OAB:13.353, FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:6.745/MT, 

FLAVIA DE OLIVEIRA SANTOS VOLPATO - OAB:9300/MT

 Por todo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais com resolução 

de mérito.CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta 

arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para o (a) 

requerido (a), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC, sendo 

que ficará isenta das custas processuais por ser beneficiárias da 

assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da 

condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do 

CPC.P.R.I.Com o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 855338 Nr: 57800-26.2013.811.0041

 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: SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. P. DE PINHO & CIA LTA -ME, DUARTE E 

CASTRILLON DUARTE EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COSME BOMFIM DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:17688/MT, JANAINA DO AMARAL SILVA - OAB:14.972 - 

MT, JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - OAB:8312-A/MT, MAIKON CARLOS 

DE OLIVEIRA - OAB:13164-B/MT, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA 

COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a 

influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO:- 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos cominatórios contidos na ação 

principal tão somente para RATIFICAR a tutela inicialmente deferida (fls. 

66/67v).CONDENO as requeridas ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em 

R$ 3.000,00 (três mil reais) para o (a) requerente (a), na forma prevista no 

artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC.- PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

reconvencionais para CONDENAR a reconvinda ao pagamento de R$ 

3.700,00 (três mil e setecentos reais) acrescido de correção monetária 

pelo INPC/IBGE a partir da data de Ordem de Compra (fls. 34 13.11.2013) e 

juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, bem como ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba 

honorária, esta arbitrada em R$ 2.000,00 (Dois mil reais) para o (a) 

reconvinte, na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC.P.R.I.Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 931754 Nr: 50250-43.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GARÇA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS-LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALKA DO BRASIL - LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGER DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:16285-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON ADRIANO DE FREITAS 

- OAB:116718/SP

 Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a 

influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para:CONDENAR a requerida 

ao pagamento de indenização por danos morais que arbitro em R$ 

6.000,00 (Seis mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir 

desta data.Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a (s) parte (s) Requerida (s) ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 3.000,00 

(Três mil reais), na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC.Com o trânsito 

em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 

30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central 

de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 880240 Nr: 16915-33.2014.811.0041

 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: ERMELINDO CORREA

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17.514/MT

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

OAB:14.019, RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14018

 Por todo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais com resolução 

de mérito.CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta 

arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para o (a) 

requerido (a), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC, sendo 

que ficará isenta das custas processuais por ser beneficiárias da 

assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da 

condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do 

CPC.P.R.I.Com o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 797167 Nr: 3537-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRIA DE MIRANDA LIMA

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

BANCO RURAL S. A., BANCO VOTORANTIM S/A, BANCO BGN S.A, 

BANCO CRUZEIRO DO SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LOPES DA SILVA - 

OAB:15084

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG, CARLA DA PRATO 

CAMPOS - OAB:156844/SP, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:8.123/PR, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A/MT, 

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - OAB:63.440/MG, MAURI 

MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - OAB:PR/42.277, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO 

SEIXAS - OAB:15.483-A/MT

 “JULGO PROCEDENTE o PEDIDO RECONVENCIONAL, com resolução do 

mérito e amparo no artigo 487, I do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR a reconvinda a restituir os R$ 272,34 (duzentos e setenta e 

dois reais e trinta e quatro centavos) a parte reconvinte (fls.480/481), 

decorrente da cédula de crédito bancário n° 107804276/199729631 

(fls.434/440), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora 

de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Ressalto que devem ser 

observados os valores eventualmente descontados diretamente da conta 
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bancária da contratante.”Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1162609 Nr: 36994-62.2016.811.0041

 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: NEMIAS LUIZ 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: DANIELLA GONÇALVES 

FERREIRA DA COSTA - OAB:21397, EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA - 

OAB:22378/O, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8.506-A/MT, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333/MT

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 8.775,00 (oito mil setecentos e setenta e 

cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (29.04.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação.Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do 

CPC.P.R.I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 791991 Nr: 46081-81.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA MESQUITA, EDERLI 

RODRIGUES MESQUITA, MARIA VALDIRENE BRITO DE ALCANTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARO GOMES RODRIGUES SANTOS, 

LEANDRO VALÉRIO SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONINA LOPES DE ALMEIDA 

MARTELLI - OAB:12.929/MT, ANTONINA LOPES DE ALMEIDA 

MARTELLI - OAB:12929, KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:12.480-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI MOURA RODRIGUES 

- OAB:TO/732

 Considerando que a parte executada não efetuou o pagamento 

determinado, bem como que a parte Maria Valdirene Brito de Alcantara não 

foi devidamente intimada, impulsiono os autos intimando esta para requerer 

o que de direito, e para manifestar sobre o bacenjud negativo e renajud 

frutifero, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 882847 Nr: 18448-27.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINDO CELESTE CALEGARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA IONE NERES DE SOUZA, GEAN 

HEMERSON DA COSTA, JAZOM NERES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AVELINO TAVARES JUNIOR - 

OAB:3.633/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 14.548, HELLENY ARAUJO DOS SANTOS - OAB:DEF 

PUBLICA-MT, TAKAYOSHI KATAGIRI - OAB:4178/MT

 JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito nos termos 

dos art. 485, X do Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários 

advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 8º do art. 85 do CPC, 

arbitro no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo que ficará isenta 

das custas processuais por ser beneficiária da assistência judiciária 

gratuita e terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários 

advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC. TRASLADE-SE cópia da 

SENTENÇA para os autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E 

DANOS n° 16342-24.2016.811.0041– cód.1114031, em apenso.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. 

Cumpra-se.Cuiabá-MT, 15 de junho de 2017.Gilberto Lopes BussikiJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1130752 Nr: 23295-04.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIELE SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMETICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:157.407/SP

 Vistos etc.

Diante da juntada de novo instrumento procuratório, fica consignado que 

os honorários da fase de conhecimento pertencem ao patrono que nessa 

laborou.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Defiro o levantamento do valor depositado pela parte executada às fls. 

415, mediante a expedição de alvará em favor da parte exequente, 

conforme pleiteado, na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - 

CGJ.

No tocante ao valor remanescente, determino a intimação da parte 

devedora, na pessoa do seu advogado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceda com o pagamento remanescente da obrigação, acrescido da 

multa de 10% sob o valor da condenação e dos honorários advocatícios, 

prevista no artigo 523,§ I e II do CPC.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 329674 Nr: 1774-81.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KOMILÃO LANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS NICOLADELLI MORAIS 

- OAB:25839, MIRIAN CARDOSO RICARDO - OAB:5945 - SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364, RODRIGO PAULO CORREA - OAB:2841/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença.

Considerando que a parte autora embora intimada não procedeu com o 

andamento do feito, por se tratar de processo em fase de cumprimento de 

sentença, determino a remessa dos autos ao ARQUIVO com as baixas, 

formalidades de estilo até posterior impulsionamento da parte interessada.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 53232 Nr: 1729-68.1994.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO S/CLTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO JOSÉ BERGOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANILO GUSMÃO PINHEIRO DUARTE - OAB:8086, LUIZ 

GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DE ARAUJO E 

SILVA - OAB:4208-A/MT

 Vistos etc.
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Trata-se Cumprimento de Sentença proposto por TRESCINCO 

ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO LTDA, em desfavor de BRUNO JOSÉ 

BEGOLI, ambos devidamente qualificados nos autos.

A exequente aportou aos autos pedido de desistência da ação face ao 

falecimento da parte executada (fl.495).

É o relatório.

Decido.

De acordo com o artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, 

extingue-se o processo sem o julgamento do mérito:

“VIII – homologar a desistência da ação.”

À luz da regra da disponibilidade da execução (artigo 775 do CPC), 

HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o processo sem resolução 

do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 Eventuais custas finais, pelo requerente.

P.R.I.

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 777615 Nr: 30983-56.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHRISOSTOMO & REIS PEREIRA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOTVS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA COSTA LEITE DALPIAN 

- OAB:9.066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA BARBOSA 

RIBEIRO - OAB:13654/MT, CRISTIANE PEDROSO PIRES - OAB:272418- 

SP, LIDIANE SILVA PEREIRA - OAB:15867, MAURÍCIO MARQUES 

DOMINGUES - OAB:175.513/SP, RONALDO VASCONCELOS - OAB:SP 

220344, SEBASTIÃO MARTINS JÚNIOR - OAB:14.094, SERGIO 

MIRISOLA SODA - OAB:257750/SP

 Diante do exposto, para que produza seus jurídicos e legais efeitos 

HOMOLOGO a proposta de honorários periciais apresentado pelo expert 

(fls.240/245), por entender razoável e proporcional para realização dos 

trabalhos periciais referidos. Intime-se a requerida a fim de que efetue o 

pagamento dos honorários periciais em 15 dias.Após, intime-se o (a) Sr. 

(a) Perito (a) Judicial para fixar dia e hora para início dos trabalhos 

periciais, cientificando-se previamente as partes do referido ato. 

Cuiabá-MT, 03 de julho de 2018.Gilberto Lopes BussikiJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 896404 Nr: 27306-47.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C3WA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

BARBOSA E RAMOS LTDA, CARLOS ROBERTO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON DE ALMEIDA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 13.913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12750/MT

 Vistos etc.

Negado  segu imen to  ao  ag ravo  de  i ns t rume n t o  n . 

1012002-12.2017.8.11.0000, intime-se o requerido para o pagamento dos 

honorários periciais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da 

prova.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 43199 Nr: 12464-19.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUIABÁ TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA BAESSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA 

FERREIRA DA SILVA - OAB:19662/O, ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIVELTO BORGES JÚNIOR - 

OAB:8.674

 Vistos etc.

Nota-se que por meio do decisório de fls. 233/234, foi nomeado expert a 

fim de atender as peculariedades do caso em concreto, impondo-se a 

exequente o onus do adimplemento dos honorários periciais.

Intimadas as partes, a exequente nomeou assistente técnico às fls. 

235/236.

Proposta de honorários apresentada pelo expert às fls. 240/241.

Agora, vieram os autos conclusos para análise do pedido de justiça 

gratuita formulado pela exequente às fls. 243/250, por meio do qual aduz 

não possuir condições para arcar com as despesas processuais ou 

subsidiariamente requer o rateio da verba.

A decisão de impôs ao exequente o ônus do pagamento dos honorários 

periciais, em razão da execução tramitar no seu interesse, foi 

disponibilizado no DJE nº 10106, de 21/09/2017 e publicado no dia 

22/09/2017.

A petição em análise foi protocolada apenas em 22 de maio de 2018, ou 

seja, 08 (oito) meses após a decisão proferida nos autos.

Posto isso, estando precluso o decisório, bem como pelo fato da 

concessão do benefício não possuir efeitos retroativos, INDEFIRO o 

pedido, uma vez que é vedado ao ao juízo decidir novamente as questões 

já decididas.

Intime-se o exequente para pagamento no prazo de 10(dez) dias, sob 

pena de preclusão nova preclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 713464 Nr: 5998-57.2011.811.0041

 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: LIDERGÁS TRANSPORTES COMERCIO E 

DISTRIBUIDORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INALVA MARIA DA SILVA SANTOS, ANITA 

MARCELINO SOBRINHO, ELZA MARIA GOMES DOS SANTOS, ANTÔNIO 

ALVES VENÂNCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL CRISTINA GUARIM DA 

SILVA ARRUDA - OAB:6.347/MT, LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - 

OAB:10.203 OAB MT, RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS - 

OAB:19525/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAUÊ ÂNGELA ROMEIRO 

MARTINS - OAB:13.641

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA intentada 

por LIDERGÁS TRANSPORTES COMERCIO E DISTRIBUIDORA 

LTDA.Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, condeno 

a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), na forma 

do que preceitua o artigo 85, § 8°, do CPC.TRASLADE-SE cópia da 

SENTENÇA para os autos da AÇÃO DE OPOSIÇÃO código n°786306, n° 

40198-56.2012.811.0041 (em apenso).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. Cumpra-se.Cuiabá-MT, 03 de 

julho de 2018.Gilberto Lopes BussikiJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 263052 Nr: 21997-26.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSAMARIA F. DE CARVALHO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 
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- OAB:15415, OLAVIO JOSE DA SILVA - OAB:13.991 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:4651/MT, JANE RODRIGUES BARROS - 

OAB:13028/MT

 INTIMAÇÃO da parte autora para acompanhar a distribuição e 

cumprimento do mandado de penhora n. 596377 junto à central de 

mandados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 949863 Nr: 60265-71.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX VIEIRA DE DEUS ME, ALEX VIEIRA DE DEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDECARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX TOCANTINS MATOS - 

OAB:5483/MT, KLEBER TOCANTINS MATOS - OAB:4982/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO AUGUSTO 

PENTEADO - OAB:88.737 RJ, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - 

OAB:3662/MT

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito. Considerando 

que a medida adquiriu caráter contencioso, condeno a parte requerente ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) a favor da demandada, na forma 

do que preceitua o artigo 85, § 8°, do CPC.P.R.I. Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 861370 Nr: 2824-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9995/MT

 Vistos etc.

Às fls. 300, as partes apresentaram petitório informando que transigiram 

amigavelmente, requerendo a homologação e extinção do feito nos moldes 

do artigo 487, III alínea b do CPC.

O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das partes que 

possuem poderes para transigirem e fazer acordo.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes.

 P. R. I.

 Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo, onde deverá aguardar o 

cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de custas de 

desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do feito em 

decorrência de descumprimento do acordo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 69140 Nr: 1259-03.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAGEL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO IVO ROWEDER, VILMAR FELIPE 

FOLLMANN, ADMILSON LUIZ DE RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:11231-A/MT, JOSE CARLOS LARANJEIRA - OAB:15.661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos para intimar a parte autora para recolher as custas 

referentes às certidões a serem expedidas nos autos, em cumprimento à 

decisão de folhas 492.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 704860 Nr: 39540-03.2010.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADISLAU CZARNECKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAIRA CUNHA ESTEVES, JOÃO CUNHA 

ESTEVES, MARIA ODILIA CUNHA ESTEVES, CARLOS FREDERICO 

SOARES CAMPOS, EDUARDO PIRES CASTANHO, ARACY ESTEVES 

SOARES CAMPOS, ROSILDO TEIXEIRA COELHO, DORA ESTEVES 

TEIXEIRA COELHO, JULIETA ETEVES PIRES CASTANHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO BIANCHIN - OAB:11102 

MT, JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - OAB:11.287/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CARLOS SOARES 

CAMPOS - OAB:207.277 SP, FLÁVIO MORELLI PIRES CASTANHO - 

OAB:200617/SP, REGINA CÉLIA FARAH - OAB:129652 SP

 Abertura de Volume

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao item 2.3.8 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso - CNGC, procedi à abertura do volume nº II destes 

autos, a partir das fls. 201

Cuiabá - MT, 16 de julho de 2018.

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra

GESTORA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 813177 Nr: 19659-35.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÉBORA ALMEIDA FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ORTIZ GONSALEZ - 

OAB:OAB/MT 4.066-B

 INTIMAÇÃO da parte autora para apresentar nos autos atualização do 

débito, juros e correção monetária para possibilitar a expedição da 

Certidão de Crédito. Bem como para se manifestar sobre a petição da 

executada juntada às folhas 116 dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 912212 Nr: 38315-06.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VACILMA GOMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLORO MATO GROSSO LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT

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

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Com estas considerações e fundamentos, enfrentados as questões 

trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, ACOLHO a prejudicial de 

mérito por prescrição, nos termos do art. 487, II do Código de Processo 

Civil e JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.Considerando 

que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte requerente 

ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

arbitrada em 15% (quinze por cento) do valor da causa em favor da 

demandada, na forma do que preceitua o artigo 85, § 8°, do CPC, sendo 

que ficará isenta das custas processuais por ser beneficiárias da 

assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da 
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condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do 

CPC.P. R. I.Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquive-se com as baixas de estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 836460 Nr: 41450-60.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEGDS, LARISSA GONÇALVES DA SILVA, JAKELINE 

PEREIRA CORREA, ECPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZURICH BRASIL SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT

 Vistos etc.

As partes exequentes, devidamente representadas por suas respectivas 

genitoras, comparecem aos autos fls. 238/239, requerendo levantamento 

dos valores depositados nos autos em favor das menores.

Tratando-se da ação com interesse de menor, torna se imprescindível a 

intervenção ministerial, conforme dispõe o artigo 178, II do CPC, assim, 

determino a concessão de vistas ao representante do Ministério Público 

para manifestar sobre o petitório de fls. 238/239.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá-MT, 14 de Maio de 2018.

Bruno D'Oliveira Marques

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 462578 Nr: 31108-92.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADERVAL JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PNEUMAR RIBEIRO S/A COMERCIO DE PNEUS, 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO RODRIGO ATTILIO 

BARBOSA GARCIA - OAB:6462/MT, RODOLFO FERNANDO BORGES - 

OAB:13.506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAURA PAULINO - OAB:PR 

6166

 Vistos etc.

Às fls. 335/378 as partes apresentaram petitório informando que 

transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e extinção do feito 

nos moldes do artigo 487, III alínea b do CPC.

O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das partes que 

possuem poderes para transigirem e fazer acordo.

 A parte demandada comprovou o cumprimento do acordo às fls. 339/341.

Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes.

 P. R. I.

 Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de estilo e 

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1291518 Nr: 5411-88.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPASTORIL TIRAJU S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELY MÁRCIA SFACIOTI BERQUO, OSMAR 

SARAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR AUGUSTO GULARTE DE 

CARVALHO - OAB:24366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMINO AFONSO FERNANDES 

- OAB:3498-B/MT, ARNO LOPES MOREIRA - OAB:19.839

 Vistos etc.

Trata-de de Carta Precatória redistribuída a este juízo, diante da Resolução 

n. 11/2017 do Tribunal Pleno, que redefiniu a competência das Varas 

Cíveis outorgando competência para o processamento de cartas 

precatórias.

DESIGNO audiência para a oitiva da testemunha objeto da presente 

deprecata, para o dia 11/09/2018, às 14:00 horas.

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1291518 Nr: 5411-88.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPASTORIL TIRAJU S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELY MÁRCIA SFACIOTI BERQUO, OSMAR 

SARAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR AUGUSTO GULARTE DE 

CARVALHO - OAB:24366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMINO AFONSO FERNANDES 

- OAB:3498-B/MT, ARNO LOPES MOREIRA - OAB:19.839

 Vistos etc.

Oficie-se o Juiz Deprecante, para que providencie cópia dos documentos 

necessários para tramitação da missiva, nos termos do artigo 260 do CPC.

Após volvam os autos concluso para analise.

Cumpra-se.

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025707-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS VIEIRA LOPES (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 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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021052-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DA SILVA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS OAB - MT0006950A (ADVOGADO)

JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE OAB - MT14877/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Visto. Cuida-se de Ação Revisional de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Celso da silva 

Lopes em desfavor de Energisa Mato Grosso S.A, afirmando que é 

usuário dos serviços prestados pela ré e que foi surpreendido com 
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cobrança emitida pela mesma, no valor de R$ 7.803,89, referente a 

suposto consumo recuperado, do qual discorda. Requer a concessão da 

tutela de urgência para determinar a ré a se abster de suspender o 

fornecimento de energia elétrica no imóvel e incluir o nome do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito, acerca do débito discutido. 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] Na hipótese percebe-se a probabilidade do direito, pois se 

verifica pelo documento de ID 14156523 que a ré emitiu fatura com 

vencimento em 30/07/2018, cobrando o suposto consumo recuperado e 

diversos encargos, totalizando o valor de R$ 7.803,89, ou seja, débito 

pretérito, situação que obriga o autor a tal pagamento, entretanto, ele 

ajuizou a presente demanda para discutir a legalidade da dívida. Por outro 

lado, é notória a urgência do pedido, pois se não efetuado o pagamento, o 

autor poderá sofrer com o corte no fornecimento de energia elétrica, o que 

acarreta excessivos prejuízos, já que ela é essencial à manutenção da 

residência do autor. Deste modo, o perigo da demora está evidenciado nos 

autos. Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista 

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

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

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

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

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

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] Em se tratando de faturamento de 

diferença de consumo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou 

a posição de que não pode haver a suspensão do fornecimento de 

energia: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ARTIGOS 3º DA LEI 9.427/96 E 29 E 30 DA LEI 

8.987/95. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM RAZÃO DA 

FALTA DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE CONSUMO APURADA EM 

RAZÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 

SÚMULA 83/STJ. 1. Em relação aos artigos 3º da Lei 9.427/96 e 29 e 30 da 

Lei 8.987/95, indicados como violados pelo recorrente para impugnar a 

alteração dos critérios de arbitramento do consumo de energia elétrica em 

período irregular e o afastamento do custo administrativo, ressente-se o 

recurso especial do devido prequestionamento, já que sobre tais normas 

não houve emissão de juízo pelo acórdão recorrido, apesar da oposição 

dos embargos declaratórios. Aplicação do disposto na Súmula n. 211 do 

STJ. 2. No que se refere ao pleito de suspensão do fornecimento de 

energia elétrica, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em 

consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, no 

sentido de que não é legítimo o corte do fornecimento de energia elétrica 

quando a inadimplência do consumidor decorrer de débitos consolidados 

pelo tempo oriundos de recuperação de consumo por suposta fraude no 

medidor. Incide, portanto, a súmula 83 do STJ. (...) 3. Agravo regimental 

não provido”. (AgRg no REsp 1090264/RS, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 04/11/2010). 

“RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. RESOLUÇÃO. ANÁLISE. NÃO-CABIMENTO. ADULTERAÇÃO 

NO MEDIDOR. COBRANÇA DE DÉBITO. VALORES DISCUTIDOS EM JUÍZO. 

CORTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Compete exclusivamente às instâncias 

ordinárias a análise de dispositivos contidos em Resolução, porquanto, em 

recurso especial cabível é a apreciação de artigos de lei federal, nos 

termos da Constituição. 2. É inviável a apreciação, em sede de Recurso 

Especial, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, 

porquanto indispensável o requisito do prequestionamento. 3. Revelam-se 

deficientes as razões do recurso especial quando a recorrente não 

aponta, de forma inequívoca, os motivos pelos quais considera violados 

os dispositivos de lei federal. Súmula nº 284/STF. 4. A suspensão do 

fornecimento de energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta 

regular, relativa ao mês do consumo, de modo que inviável o corte do 

abastecimento em razão de débitos antigos, em relação aos quais a 

companhia deve utilizar-se dos meios ordinários de cobrança. 

Precedentes da Corte, q.v., verbi gratia, REsp 706.043/RS . 5. Recurso 

especial parcialmente conhecido, e nesta extensão, não provido”. (REsp 

992.800/RS, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL 

CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 

13/05/2008, DJe 29/05/2008). Seguindo o entendimento jurisprudencial do 

STJ, o egrégio TJMT tem assim decidido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA ANTECIPADA - INTERRUPÇÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DESPROPORCIONAL À 

MÉDIA DE CONSUMO - DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE - PRESENÇA 

DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA - RECURSO 

DESPROVIDO. 1 - A concessionária de energia elétrica não pode 

interromper o fornecimento por dívida relativa a consumo controvertido, 

objeto de discussão judicial. 2 - Na hipótese, o Agravado conseguiu 

demonstrar de forma inequívoca que o valor cobrado na fatura referente 

ao mês de outubro de 2011, encontra-se muito acima da média dos 

valores descritos nas faturas dos últimos 10 (dez) meses. O periculum in 

mora é inconteste porque o fornecimento de energia elétrica é serviço de 

natureza essencial e contínuo. (AI, 3446/2012, DESA.CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/01/2013, 

Data da publicação no DJE 22/01/2013). Registre-se ainda que o 

deferimento da liminar não acarretará prejuízos à ré, tendo em vista que 

inexiste o perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, NCPC), 

aliado ao fato de que a concessão da antecipação de tutela não desonera 

o autor do pagamento das contas futuras, nem impede a revogação da 

liminar à luz de novos elementos. Diante do exposto, com amparo no art. 

300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada, para 

determinar que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia 

elétrica no imóvel, bem como de inserir o nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, acerca do débito aqui discutido, até julgamento final 

da lide, sob pena de multa no valor de R$ 500,00, por dia de 

descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 

5.000,00. No mais, quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade do requerente em relação à requerida, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 17/09/2018, às 09h30min horas 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029718/7/2018 Página 177 de 507



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). Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do 

NCPC, apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita, como CTPS, holerite, etc., no prazo de quinze dias, sob 

pena de indeferimento da benesse. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de 

julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] 

Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – 

Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza 

Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. 

pág. 131.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021252-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI MELO MAIA GRANCE ALVAREZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES ROSA DE MORAES OAB - MT0011627A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

 

Vistos. Roseli Melo Maia Grance Alvarez ajuizou Ação de Obrigação de 

Fazer Específica com Pedido de Tutela de Urgência em desfavor de 

Unimed Cuiabá, alegando que é beneficiária dos serviços de assistência 

médica da ré; que luta há vários anos com problema de obesidade e seu 

médico solicitou a realização de cirurgia bariátrica, sendo que a ré 

autorizou o procedimento médico, mas não liberou a utilização do material 

denominado “seamguard”. Assim, requer a concessão da tutela de 

urgência para determinar a requerida a fornecer 05 (cinco) disparos do 

material “REFORÇO DE LINHA DE SUTURA GORESEAMGUARD USS 

AUTOSUTURE CEEA”, para a realização das duas cirurgias, sendo de 

GASTROPLASTIA (redução de estômago) e COLECISTECTOMIA (extração 

de pedras na vesícula), sob pena de multa. A tutela jurisdicional almejada 

pelo requerente se traduz na concretização do direito à saúde, sendo este 

direito material doutrinariamente classificado como direito fundamental de 

segunda geração, pelo qual se exige uma prestação positiva do Estado no 

que se refere aos direitos sociais (direito ao trabalho, à educação, à 

saúde, etc.). Vale ressaltar que o caput do art. 5° da CF/88 estabelece 

como garantia fundamental a inviolabilidade do direito à vida, aí 

compreendido o direito à saúde, razão pela qual este último encontra-se 

albergado dentre as normas autoexecutáveis previstas no § 1° do art. 5° 

da Carta Política. Noutro turno, 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 que a existência de relação jurídica entre as 

partes restou demonstrada pelo documento de Id. 14183647; no arquivo 

de Id. 14183835 consta a guia de solicitação com descrição dos itens 

solicitados pelo médico, e a requerida autoriza o procedimento cirúrgico, 

mas nega o fornecimento do material “seamguard”, afirmando 

desnecessidade de sua utilização (Id. 14183910). Observa-se que o caso 

da autora é de urgência, vez que está impedida de exercer suas 

atividades diárias, comprometendo sua qualidade de vida, assim, a 

negativa, neste momento de cognição sumária, importa em flagrante 

violação ao direito fundamental à saúde, à vida e ao principio fundamental 

da dignidade da pessoa humana, já que impede o pleno restabelecimento 

da saúde do autor. Afigura-se indevida a negativa do plano de saúde em 

custear materiais indispensáveis à realização de procedimento cirúrgico, 

solicitado pelo médico, ainda mais quando ele reafirma a necessidade de 

utilização do material “para evitar sangramento drástico e tempo cirúrgico” 

(Id. 14183856). A jurisprudência do STJ é no sentido de que, 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 Consumerista), revela-se abusivo o preceito excludente do 

custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do 

tratamento clinico ou do procedimento cirúrgico coberto ou de internação 

hospitalar (STJ -AgRg no AREsp: 295133 SP 2013/0033443-9, Relator: 

Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 06/06/2013, T4 - Quarta Turma, 

Data de Publicação: DJe 28/06/2013). Assim, excluir a cobertura de 

determinado material, quando essencial para garantir a saúde e a vida do 

segurado, ainda mais quando já autorizada a realização do procedimento 

cirúrgico, vulnera a finalidade básica do contrato, tornando-se uma prática 

abusiva. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR - AUTORIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO 

CIRÚRGICO INDICADO, PORÉM SEM O FORNECIMENTO DO MATERIAL 

NECESSÁRIO – ILEGALIDADE DA RECUSA - TUTELA DE URGÊNCIA - 

REQUISITOS CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. 

Todo e qualquer plano ou seguro de saúde estão submetidos às 

disposições do código de defesa do consumidor, enquanto relação de 

consumo através da prestação de serviços médicos. 2. Havendo prova 

inequívoca da necessidade da cirurgia indicada, com a utilização do 

material especial, em razão da doença que acomete a autora, não se 

justifica a negativa de cobertura feita pela operadora do plano de saúde, 

pela sua abusividade reconhecida, razão pela qual deve ser mantida a 

decisão que concedeu a tutela de urgência. (TJMT, AI 103534/2016, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

30/11/2016, Publicado no DJE 12/12/2016). Negritei. E ainda não resta 

dúvida que a demora processual, inerente ao próprio trâmite, poderá 

trazer a ineficácia de um possível provimento final procedente. Diante do 

exposto, com amparo no artigos 300, do Novo Código de Processo Civil, 

DEFIRO a tutela provisória urgente, para determinar a requerida a 

liberar/custear a cirurgia indicada, devendo ser utilizados todos os 

materiais, nas exatas condições e quantidades solicitadas pelo médico da 

requerente, no prazo de cinco dias, sob pena de multa no valor de R$ 

1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o 

patamar da penalidade em R$ 30.000,00. Designo o dia 17/09/2018, às 

10h00min para audiência de conciliação, a ser realizado na Central de 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do NCPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de julho de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, 

Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pág.131.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019924-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANICE FAVARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI MARQUES OAB - MT0014678A (ADVOGADO)

DILMA GOMES OAB - MT22771/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)
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Visto. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por 

Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Anice 

Fávaro de Souza em desfavor de Cab Cuiabá S.A, afirmando que para 

completar a renda, construiu outra casa ao lado da sua para alugar, e 

mesmo desocupada a ré já havia emitido cobrança no valor de R$ 218,70. 

Que após a locação, foi alterado o consumidor na fatura, mas pouco 

tempo depois a inquilina solicitou a rescisão do contrato devido aos 

valores das cobranças de água; que o fornecimento do serviço foi 

suspenso e a ré se nega a restabelecê-lo, justificando a necessidade de 

regularização do débito. Requer, por afirmar se tratar de dívida de 

natureza pessoal, a concessão da tutela de urgência para determinar a ré 

restabelecer o fornecimento de água no imóvel e a promover a 

substituição do hidrômetro, no prazo de 24 horas, 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] No caso vertente, observa-se pelo documento de Id. 

14022679, que as faturas estão em nome de terceiro, e a autora já 

solicitou administrativamente a religação do serviço junto à ré (Id. 

14024297), sem sucesso, ou seja, percebe-se a existência, nessa análise 

sumária, da probabilidade do direito, já que os débitos acerca do serviço 

prestado possui natureza pessoal, devendo recair em quem o utilizou, não 

podendo a autora ser impedida de tê-lo restabelecido. A propósito: “AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SERVIÇO DE ÁGUA E 

ESGOTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA INEXISTENTE – OBRIGAÇÃO 

PESSOAL – RECURSO PROVIDO. “A jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça é no sentido de que a obrigação de pagar pelo serviço prestado 

pela agravante - fornecimento de água - é destituída da natureza jurídica 

de obrigação propter rem, pois não se vincula à titularidade do bem, mas 

ao sujeito que manifesta vontade de receber os serviços”. Portanto, 

apenas diante das obrigações que se aderem a um direito real, ditas 

‘ambulatoriais’ ou propter rem, é que se pode falar em responsabilidade 

solidária”. (TJMT, Ap 78087/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

16/08/2017, Publicado no DJE 24/08/2017). Negritei. Por outro lado, é 

notória a urgência do pedido, vez que o corte da água acarreta 

excessivos prejuízos, pois a água é essencial à manutenção da vida 

cotidiana da autora. Deste modo, o perigo da demora está evidenciado nos 

autos. Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista 

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

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

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

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

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

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os efeitos da 

decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas 

provisório e, mesmo em caso de a autora perder a demanda, não causará 

danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Por outro lado, deixo de 

acolher o pedido da autora de troca do hidrômetro, vez que necessária a 

produção de prova pericial para atestar a existência ou não de defeito no 

aparelho. Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE a medida pleiteada, para 

determinar que a requerida restabeleça o fornecimento de água no imóvel, 

no prazo de 24 horas, sob pena de multa no valor de R$ 500,00, por dia de 

descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 

10.000,00. No mais, quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da requerente em relação à requerida, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 17/09/2018, às 10h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 

3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se 

não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo 

para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir 

da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do NCPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de julho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O 

Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016299-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE APARECIDA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Considerando a informação de Id. 14068694, intime-se a parte ré, 

por seu advogado, para cumprir a decisão que deferiu o pedido de tutela 

de urgência da autora, em 24 horas, sob pena de majoração da multa. No 

mais, aguarde-se a realização da audiência designada. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012067-44.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

LIANE ROYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER VAHL OAB - MT24473/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para cumprir o disposto no art. 292, V, do 

NCPC, ou seja, atribuir valor do qual pretende ser indenizada por supostos 

danos morais sofridos, inclusive corrigir o valor da causa e ainda, nos 

termos do art. 99, § 2º, do NCPC, apresentar documentos que comprovem 

fazer jus ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, IRPF, etc., 

ou recolher as custas iniciais de distribuição, tudo no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, NCPC). 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 335998 Nr: 6773-77.2008.811.0041

 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: BÁRBARA CALANDRINI LOPES, SANDRA MARIA 

BOTELHO CALANDRINI

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELLA FIGUEIREDO GRANJA 

- OAB:10683, VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - OAB:12839/MT

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

- OAB:6.735/MT, MARGARETE BLANCK MIGUEL SPADONI - 

OAB:8.058/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1162369 Nr: 36895-92.2016.811.0041

 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: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:OAB/SP 273843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/A

 Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 846753 Nr: 50342-55.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURISTELA CARMELITA SILVA MARTELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS 

FEDERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985-SC

 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): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 741149 Nr: 37931-48.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCYLENE RAMSAY ANTUNES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALLAS AUTOMÓVEIS E ACESSÓRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE REZENDE IUNES DE 

SOUSA - OAB:12.867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GONÇALVES JÚNIOR 

- OAB:183.311 SP, RAFAEL RODRIGO BRUNO - OAB:221737/SP

 Vistos etc.

Às fls. 283/284, as partes apresentaram petitório informando que 

transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e extinção do feito 

nos moldes do artigo 487, III alínea b do CPC.

O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das partes que 

possuem poderes para transigirem e fazer acordo.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes.

 P. R. I.

 Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo, onde deverá aguardar o 

cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de custas de 

desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do feito em 

decorrência de descumprimento do acordo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 707867 Nr: 1288-91.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. GUERRA S.A IMPLEMNTOS RODOVIÃ RIOS, 

A.H. J. IMPLEMNENTOS RODOVIÁRIOS, CUIABANA EMPREENDIMENTOS 

RODOVIÁRIOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISSON APARECIDO DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:12.937/MT, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS DUARTE JÚNIOR - 

OAB:52.776, FERNANDO DAMASCENO PERES - OAB:12553/MT, JOSÉ 

ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722, LUCIANA REZEGUE DO CARMO - 

OAB:9.609/MT, Mark Giuliani Kras Borges - OAB:50.889, MIKAEL 

AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT

 Vistos.

 Proceda-se a correção da numeração dos autos a partir da fl. 352, no 

físico e sistema Apolo.

Defiro o pedido de fl.343, considerando a comprovação de ser o 

exequente beneficiário da prioridade de tramitação, nos termos do art. 

1.048, I do NCPC. Proceda-se a inclusão da tarja de tramitação por 

prioridade.

Verifica-se que os pedidos de cumprimento de sentença de fls. 252/256 e 

266/270 não foram recebidos, assim consequentemente não há que se 

falar em recebimento das exceções de pré-executividade de fls. 347/349 

e 350/352, além do que às fls. 353/354 e a 366/367, a requerente Gelauto 

Ar Condicionado e o advogado Izonildes Pio da Silva, se manifestam 

postulando pela desconsideração dos cumprimentos de sentença 

supracitados.

No mais, verifica-se dos autos que existem dois cumprimentos de 

sentença, um à fl. 343/346, interposto pelo Exequente, José Arlindo do 

Carmo, em face da Executada, Gelauto Ar Condicionado Ltda., onde 

pretende o recebimento dos honorários sucumbenciais da quantia de R$ 

3.084,65 (três mil e oitenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

 Outro cumprimento de sentença às fls. 357/365 proposto pelo Exequente, 

Gelauto Ar Condicionado Ltda., em face da Executada, A.H.J. Implementos 

Rodoviários, onde pretende o recebimento do valor de R$ 67.219,53 

(sessenta e sete mil duzentos e dezenove reais e cinquenta e três 

centavos).
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Pois bem. Para que não ocorra tumulto processual proceda-se o 

desentranhamento do cumprimento de sentença de 343/346, interposto 

pelo Exequente, José Arlindo do Carmo, em face da Executada, Gelauto Ar 

Condicionado Ltda., autuando em apartado.

 Após volte-me os autos conclusos para analise dos cumprimentos de 

sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 807446 Nr: 13920-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROMINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAGT S/A AGROPECUÁRIA, GARON RIBEIRO 

MORAES FILHO, GARON RIBEIRO E MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA - 

OAB:3221/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

DE FIGUEIREDO - OAB:7.348/MT, MARIA RITA SOARES CARVALHO - 

OAB:12.895/MT

 Visto.

O documento apresentado pelo exequente às fls. 441/442, não são os 

solicitados à fls. 439, assim intime-se o exequente para apresentar cópia 

da decisão que recebeu o recurso de apelação, preferida pelo Eg. Tribunal 

de Justiça, interposto na Ação de Embargos de Terceiros (código 

1121257), no prazo de 5 (cinco) dias.

Apenas pelo amor ao debate, a ação de execução não está suspensa 

como faz crer o exequente nas manifestações de fls. 402/404 e 431/432, 

apenas para evitar nulidades processuais a analise quando a adjudicação 

dos bens objeto da Ação de Embargos de Terceiros (código 1121257), 

será analisada após a juntada dos documentos supracitados.

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1075195 Nr: 57580-57.2015.811.0041

 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: RICARDO ALEXANDRE DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTALIS - INSTITUTO DE SEGURIDADE 

SOCIAL DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SARAIVA DA SILVA - 

OAB:17956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO LIMA CLERIER - 

OAB:1.408-A

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na 

exordial por Ricardo Alexandre do Nascimento, para declarar a 

inexistência do débito que deu origem à inscrição do nome do autor no 

SCPC/SPC/SERASA, confirmando a liminar deferida às fls. 26/28, para 

determinar a exclusão definitiva de seu nome dos órgãos de proteção ao 

crédito, no que tange ao débito questionado nestes autos.Condeno a ré a 

indenizar os danos morais causados ao autor, que fixo no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento 

(data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a 

partir da citação. Condeno a parte ré ainda ao pagamento integral das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

15% (quinze por cento) sobre o valor do débito atualizado, com 

fundamento no artigo 85, § 2º do NCPC.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, após as baixas e anotações 

pertinentes.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 16 de julho de 

2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 827607 Nr: 33471-47.2013.811.0041

 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: GILDA MARIA COCARELLI PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS SANTOS ALVES - 

OAB:17568, VALDEMAR ELPÍDIO PACHECO - OAB:2253/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Visto.

 Procedam-se as alterações requeridas às fls. 288/291.

 Analisando o sistema Apolo, verifica-se que as partes não foram 

intimadas do retorno dos autos do TJMT, assim intimem-se elas para 

conhecimento e requererem o que entender de direito, no prazo de cinco 

dias.

 Nada sendo requerido, arquive-se o processo, mediante as baixas e 

anotações de estilo.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 898912 Nr: 29000-51.2014.811.0041

 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: ALESSANDRA SILVA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMIR FARIAS CORDEIRO ME, LINALDO 

ANTONIO DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA SILVA 

- OAB:9725-B, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:OAB/MT 4.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS ROBERTO SILVA 

TAQUES - OAB:17.504, RODRIGO PINHEIRO HERNANDES - OAB:19.124

 Ressalta-se que para os procedimentos que deixaram de existir com a 

vigência do novo código de processo civil, o § 1º do art. 1.046 do NCPC 

prevê que as disposições do CPC/1973 se aplicarão às ações propostas e 

não sentenciadas até o início da vigência do novo código.

 Desta forma, redesigno a audiência de conciliação para o dia 29 / 08 

/2018, às 14 : 00 horas, a ser realizado na sala de audiência desta vara.

 Considerando infrutíferas todas as citações por carta de citação do 

requerido Linaldo Antonio dos Santos Silva, expeça-se Carta Precatória 

para Brejo de Madre de Deus - PE para citação e intimação do requerido 

Linaldo Antonio dos Santos Silva indicado à fl. 437 para comparecer à 

audiência, nos termos do despacho inicial.

Intimem-se, ainda, a autora e o requerido Josemir Farias, através de seus 

advogados, para comparecerem a audiência designada.

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1020300-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA SLONGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Eduardo Theodoro Fabrini OAB - MT0010018A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLUCIO ALVES DE OLIVEIRA (RÉU)

JESSICA PETRONILA SOARES DE SOUSA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Terezinha Slongo ajuizou a presente Ação de Despejo c/c Cobrança 

de Aluguéis com pedido de Liminar em desfavor da Wanderlúcio Alves de 

Oliveira e Jéssica Petrolina Soares de Souza, ao argumento de que firmou 

Contrato de Locação Residencial com os réus, mas eles estão 

inadimplentes com o pagamento dos aluguéis desde setembro/2017, além 

dos encargos da locação, deixando, assim, de cumprir com a sua 

obrigação contratual. Ao final pugna pela concessão da liminar para 

determinar a desocupação do imóvel. No que tange ao pedido liminar, vale 

destacar que a Lei 12.112 de 2009 ampliou as hipóteses de concessão da 

medida nas Ações de Despejo, sendo uma delas, a hipótese de falta de 

pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, a saber: O 

art. 59, da Lei nº 8.245/91 assim determina: § 1º Conceder-se-á liminar 

para desocupação em quinze dias, independentemente de audiência da 

parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três 

meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo”: (...) 

VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 

40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança 
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inaugural do contrato; IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da 

locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das 

garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de 

extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo”. 

Dessa forma, a liminar pode ser concedida em casos de falta de 

pagamento, por estar prevista esta hipótese no artigo 59, § 1º da Lei 

8.245/91, consoante acima transcrito, desde que preenchidos dois 

requisitos básicos: a prestação de caução, bem como que a ação de 

despejo tenha como fundamento exclusivo um dos motivos elencados em 

numerus clausus, nos incisos I a IX, do § 1º, do supracitado dispositivo. 

No caso dos autos, verifico a presença dos requisitos autorizadores da 

medida, notadamente a relevância da fundamentação, eis que a parte 

Autora colacionou o Contrato de Locação (ID 14068620) afirmando que a 

parte ré está inadimplente com os aluguéis e mesmo notificada (ID 

14071633), permanece inerte, caracterizando a mora. Por outro lado, o 

deferimento da medida liminar está condicionado ao oferecimento de 

caução, em razão do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. 

Isso porque, cumprido o mandado de despejo, o proprietário do imóvel 

poderá impossibilitar o retorno ao status quo ante, ao alugar ou alienar o 

bem a terceiro. Diante do exposto, com respaldo nos princípios do livre 

convencimento motivado e da fundamentação dos atos jurisdicionais, de 

art. 59, § 1º, inciso IX da Lei 8.245/1991, DEFIRO o pedido de liminar para 

determinar a desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 dias, sob 

pena de desocupação coercitiva, a partir do final deste prazo, o que 

desde já defiro, inclusive com reforço policial e arrombamento, caso 

necessário. Apresentada a caução pela parte autora, podendo ser 

ofertado o próprio imóvel, lavre-se o termo, após cumpra-se a ordem 

acima. Designo o dia 17/09/2018, às 08h30min para audiência de 

conciliação, que será 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). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, 

nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, 

ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte 

poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Defiro a prioridade da tramitação, nos moldes 

do art. 1.048, I, do CPC, vez que a autora comprovou ser idosa. 

Cumpra-se. Cuiabá, 16 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021052-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DA SILVA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS OAB - MT0006950A (ADVOGADO)

JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE OAB - MT14877/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cuida-se de Ação Revisional de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Celso da silva 

Lopes em desfavor de Energisa Mato Grosso S.A, afirmando que é 

usuário dos serviços prestados pela ré e que foi surpreendido com 

cobrança emitida pela mesma, no valor de R$ 7.803,89, referente a 

suposto consumo recuperado, do qual discorda. Requer a concessão da 

tutela de urgência para determinar a ré a se abster de suspender o 

fornecimento de energia elétrica no imóvel e incluir o nome do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito, acerca do débito discutido. 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] Na hipótese percebe-se a probabilidade do direito, pois se 

verifica pelo documento de ID 14156523 que a ré emitiu fatura com 

vencimento em 30/07/2018, cobrando o suposto consumo recuperado e 

diversos encargos, totalizando o valor de R$ 7.803,89, ou seja, débito 

pretérito, situação que obriga o autor a tal pagamento, entretanto, ele 

ajuizou a presente demanda para discutir a legalidade da dívida. Por outro 

lado, é notória a urgência do pedido, pois se não efetuado o pagamento, o 

autor poderá sofrer com o corte no fornecimento de energia elétrica, o que 

acarreta excessivos prejuízos, já que ela é essencial à manutenção da 

residência do autor. Deste modo, o perigo da demora está evidenciado nos 

autos. Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista 

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

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

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

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

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

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] Em se tratando de faturamento de 

diferença de consumo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou 

a posição de que não pode haver a suspensão do fornecimento de 

energia: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ARTIGOS 3º DA LEI 9.427/96 E 29 E 30 DA LEI 

8.987/95. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM RAZÃO DA 

FALTA DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE CONSUMO APURADA EM 

RAZÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 

SÚMULA 83/STJ. 1. Em relação aos artigos 3º da Lei 9.427/96 e 29 e 30 da 

Lei 8.987/95, indicados como violados pelo recorrente para impugnar a 

alteração dos critérios de arbitramento do consumo de energia elétrica em 

período irregular e o afastamento do custo administrativo, ressente-se o 

recurso especial do devido prequestionamento, já que sobre tais normas 

não houve emissão de juízo pelo acórdão recorrido, apesar da oposição 

dos embargos declaratórios. Aplicação do disposto na Súmula n. 211 do 

STJ. 2. No que se refere ao pleito de suspensão do fornecimento de 

energia elétrica, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em 

consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, no 

sentido de que não é legítimo o corte do fornecimento de energia elétrica 

quando a inadimplência do consumidor decorrer de débitos consolidados 

pelo tempo oriundos de recuperação de consumo por suposta fraude no 

medidor. Incide, portanto, a súmula 83 do STJ. (...) 3. Agravo regimental 

não provido”. (AgRg no REsp 1090264/RS, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 04/11/2010). 

“RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. RESOLUÇÃO. ANÁLISE. NÃO-CABIMENTO. ADULTERAÇÃO 

NO MEDIDOR. COBRANÇA DE DÉBITO. VALORES DISCUTIDOS EM JUÍZO. 

CORTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Compete exclusivamente às instâncias 

ordinárias a análise de dispositivos contidos em Resolução, porquanto, em 

recurso especial cabível é a apreciação de artigos de lei federal, nos 

termos da Constituição. 2. É inviável a apreciação, em sede de Recurso 

Especial, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, 

porquanto indispensável o requisito do prequestionamento. 3. Revelam-se 
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deficientes as razões do recurso especial quando a recorrente não 

aponta, de forma inequívoca, os motivos pelos quais considera violados 

os dispositivos de lei federal. Súmula nº 284/STF. 4. A suspensão do 

fornecimento de energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta 

regular, relativa ao mês do consumo, de modo que inviável o corte do 

abastecimento em razão de débitos antigos, em relação aos quais a 

companhia deve utilizar-se dos meios ordinários de cobrança. 

Precedentes da Corte, q.v., verbi gratia, REsp 706.043/RS . 5. Recurso 

especial parcialmente conhecido, e nesta extensão, não provido”. (REsp 

992.800/RS, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL 

CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 

13/05/2008, DJe 29/05/2008). Seguindo o entendimento jurisprudencial do 

STJ, o egrégio TJMT tem assim decidido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA ANTECIPADA - INTERRUPÇÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DESPROPORCIONAL À 

MÉDIA DE CONSUMO - DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE - PRESENÇA 

DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA - RECURSO 

DESPROVIDO. 1 - A concessionária de energia elétrica não pode 

interromper o fornecimento por dívida relativa a consumo controvertido, 

objeto de discussão judicial. 2 - Na hipótese, o Agravado conseguiu 

demonstrar de forma inequívoca que o valor cobrado na fatura referente 

ao mês de outubro de 2011, encontra-se muito acima da média dos 

valores descritos nas faturas dos últimos 10 (dez) meses. O periculum in 

mora é inconteste porque o fornecimento de energia elétrica é serviço de 

natureza essencial e contínuo. (AI, 3446/2012, DESA.CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/01/2013, 

Data da publicação no DJE 22/01/2013). Registre-se ainda que o 

deferimento da liminar não acarretará prejuízos à ré, tendo em vista que 

inexiste o perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, NCPC), 

aliado ao fato de que a concessão da antecipação de tutela não desonera 

o autor do pagamento das contas futuras, nem impede a revogação da 

liminar à luz de novos elementos. Diante do exposto, com amparo no art. 

300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada, para 

determinar que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia 

elétrica no imóvel, bem como de inserir o nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, acerca do débito aqui discutido, até julgamento final 

da lide, sob pena de multa no valor de R$ 500,00, por dia de 

descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 

5.000,00. No mais, quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade do requerente em relação à requerida, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 17/09/2018, às 09h30min horas 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). Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do 

NCPC, apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita, como CTPS, holerite, etc., no prazo de quinze dias, sob 

pena de indeferimento da benesse. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de 

julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] 

Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – 

Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza 

Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. 

pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021252-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI MELO MAIA GRANCE ALVAREZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES ROSA DE MORAES OAB - MT0011627A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Roseli Melo Maia Grance Alvarez ajuizou Ação de Obrigação de 

Fazer Específica com Pedido de Tutela de Urgência em desfavor de 

Unimed Cuiabá, alegando que é beneficiária dos serviços de assistência 

médica da ré; que luta há vários anos com problema de obesidade e seu 

médico solicitou a realização de cirurgia bariátrica, sendo que a ré 

autorizou o procedimento médico, mas não liberou a utilização do material 

denominado “seamguard”. Assim, requer a concessão da tutela de 

urgência para determinar a requerida a fornecer 05 (cinco) disparos do 

material “REFORÇO DE LINHA DE SUTURA GORESEAMGUARD USS 

AUTOSUTURE CEEA”, para a realização das duas cirurgias, sendo de 

GASTROPLASTIA (redução de estômago) e COLECISTECTOMIA (extração 

de pedras na vesícula), sob pena de multa. A tutela jurisdicional almejada 

pelo requerente se traduz na concretização do direito à saúde, sendo este 

direito material doutrinariamente classificado como direito fundamental de 

segunda geração, pelo qual se exige uma prestação positiva do Estado no 

que se refere aos direitos sociais (direito ao trabalho, à educação, à 

saúde, etc.). Vale ressaltar que o caput do art. 5° da CF/88 estabelece 

como garantia fundamental a inviolabilidade do direito à vida, aí 

compreendido o direito à saúde, razão pela qual este último encontra-se 

albergado dentre as normas autoexecutáveis previstas no § 1° do art. 5° 

da Carta Política. Noutro turno, 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 que a existência de relação jurídica entre as 

partes restou demonstrada pelo documento de Id. 14183647; no arquivo 

de Id. 14183835 consta a guia de solicitação com descrição dos itens 

solicitados pelo médico, e a requerida autoriza o procedimento cirúrgico, 

mas nega o fornecimento do material “seamguard”, afirmando 

desnecessidade de sua utilização (Id. 14183910). Observa-se que o caso 

da autora é de urgência, vez que está impedida de exercer suas 

atividades diárias, comprometendo sua qualidade de vida, assim, a 

negativa, neste momento de cognição sumária, importa em flagrante 

violação ao direito fundamental à saúde, à vida e ao principio fundamental 

da dignidade da pessoa humana, já que impede o pleno restabelecimento 
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da saúde do autor. Afigura-se indevida a negativa do plano de saúde em 

custear materiais indispensáveis à realização de procedimento cirúrgico, 

solicitado pelo médico, ainda mais quando ele reafirma a necessidade de 

utilização do material “para evitar sangramento drástico e tempo cirúrgico” 

(Id. 14183856). A jurisprudência do STJ é no sentido de que, 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 Consumerista), revela-se abusivo o preceito excludente do 

custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do 

tratamento clinico ou do procedimento cirúrgico coberto ou de internação 

hospitalar (STJ -AgRg no AREsp: 295133 SP 2013/0033443-9, Relator: 

Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 06/06/2013, T4 - Quarta Turma, 

Data de Publicação: DJe 28/06/2013). Assim, excluir a cobertura de 

determinado material, quando essencial para garantir a saúde e a vida do 

segurado, ainda mais quando já autorizada a realização do procedimento 

cirúrgico, vulnera a finalidade básica do contrato, tornando-se uma prática 

abusiva. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR - AUTORIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO 

CIRÚRGICO INDICADO, PORÉM SEM O FORNECIMENTO DO MATERIAL 

NECESSÁRIO – ILEGALIDADE DA RECUSA - TUTELA DE URGÊNCIA - 

REQUISITOS CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. 

Todo e qualquer plano ou seguro de saúde estão submetidos às 

disposições do código de defesa do consumidor, enquanto relação de 

consumo através da prestação de serviços médicos. 2. Havendo prova 

inequívoca da necessidade da cirurgia indicada, com a utilização do 

material especial, em razão da doença que acomete a autora, não se 

justifica a negativa de cobertura feita pela operadora do plano de saúde, 

pela sua abusividade reconhecida, razão pela qual deve ser mantida a 

decisão que concedeu a tutela de urgência. (TJMT, AI 103534/2016, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

30/11/2016, Publicado no DJE 12/12/2016). Negritei. E ainda não resta 

dúvida que a demora processual, inerente ao próprio trâmite, poderá 

trazer a ineficácia de um possível provimento final procedente. Diante do 

exposto, com amparo no artigos 300, do Novo Código de Processo Civil, 

DEFIRO a tutela provisória urgente, para determinar a requerida a 

liberar/custear a cirurgia indicada, devendo ser utilizados todos os 

materiais, nas exatas condições e quantidades solicitadas pelo médico da 

requerente, no prazo de cinco dias, sob pena de multa no valor de R$ 

1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o 

patamar da penalidade em R$ 30.000,00. Designo o dia 17/09/2018, às 

10h00min para audiência de conciliação, a ser realizado na Central de 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do NCPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de julho de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, 

Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pág.131.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019924-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANICE FAVARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI MARQUES OAB - MT0014678A (ADVOGADO)

DILMA GOMES OAB - MT22771/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por 

Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Anice 

Fávaro de Souza em desfavor de Cab Cuiabá S.A, afirmando que para 

completar a renda, construiu outra casa ao lado da sua para alugar, e 

mesmo desocupada a ré já havia emitido cobrança no valor de R$ 218,70. 

Que após a locação, foi alterado o consumidor na fatura, mas pouco 

tempo depois a inquilina solicitou a rescisão do contrato devido aos 

valores das cobranças de água; que o fornecimento do serviço foi 

suspenso e a ré se nega a restabelecê-lo, justificando a necessidade de 

regularização do débito. Requer, por afirmar se tratar de dívida de 

natureza pessoal, a concessão da tutela de urgência para determinar a ré 

restabelecer o fornecimento de água no imóvel e a promover a 

substituição do hidrômetro, no prazo de 24 horas, 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] No caso vertente, observa-se pelo documento de Id. 

14022679, que as faturas estão em nome de terceiro, e a autora já 

solicitou administrativamente a religação do serviço junto à ré (Id. 

14024297), sem sucesso, ou seja, percebe-se a existência, nessa análise 

sumária, da probabilidade do direito, já que os débitos acerca do serviço 

prestado possui natureza pessoal, devendo recair em quem o utilizou, não 

podendo a autora ser impedida de tê-lo restabelecido. A propósito: “AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SERVIÇO DE ÁGUA E 

ESGOTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA INEXISTENTE – OBRIGAÇÃO 

PESSOAL – RECURSO PROVIDO. “A jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça é no sentido de que a obrigação de pagar pelo serviço prestado 

pela agravante - fornecimento de água - é destituída da natureza jurídica 

de obrigação propter rem, pois não se vincula à titularidade do bem, mas 

ao sujeito que manifesta vontade de receber os serviços”. Portanto, 

apenas diante das obrigações que se aderem a um direito real, ditas 

‘ambulatoriais’ ou propter rem, é que se pode falar em responsabilidade 

solidária”. (TJMT, Ap 78087/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

16/08/2017, Publicado no DJE 24/08/2017). Negritei. Por outro lado, é 

notória a urgência do pedido, vez que o corte da água acarreta 

excessivos prejuízos, pois a água é essencial à manutenção da vida 

cotidiana da autora. Deste modo, o perigo da demora está evidenciado nos 

autos. Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista 

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

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

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

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

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

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os efeitos da 

decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas 

provisório e, mesmo em caso de a autora perder a demanda, não causará 

danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Por outro lado, deixo de 

acolher o pedido da autora de troca do hidrômetro, vez que necessária a 

produção de prova pericial para atestar a existência ou não de defeito no 

aparelho. Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE a medida pleiteada, para 

determinar que a requerida restabeleça o fornecimento de água no imóvel, 
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no prazo de 24 horas, sob pena de multa no valor de R$ 500,00, por dia de 

descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 

10.000,00. No mais, quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da requerente em relação à requerida, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 17/09/2018, às 10h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 

3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se 

não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo 

para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir 

da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do NCPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de julho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O 

Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018442-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE MIKNOW SEBASTIAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA FAUSTINO DE OLIVEIRA OAB - CE26843 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Analisando nitidamente o processo, convém registrar que o princípio 

da facilitação da defesa, previsto no art. 6º, inciso VIII, do CDC, tem o 

condão de permitir ao consumidor a promover ações judiciais no foro de 

seu domicílio. Tal competência, portanto, é absoluta e pode o magistrado, 

de ofício, reconhecer sua incompetência quando vulnerada tal regra. Em 

verdade, o que se observa é que algumas ações estão sendo ajuizadas 

nesta Comarca sem qualquer justificativa plausível, ou seja, fora do 

domicílio do consumidor, mostrando-se tudo com base na exclusiva 

conveniência do procurador da parte. Nesse sentido: “EMENTA DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DE 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. AÇÃO 

AJUIZADA EM FORO DIVERSO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR E DO 

RÉU. - A competência do foro de domicílio do consumidor é absoluta, e 

dela o juiz deve conhecer de ofício. - O princípio da facilitação da defesa 

do consumidor não autoriza o ajuizamento da ação envolvendo relação de 

consumo em foro diverso do domicílio do consumidor ou do réu, segundo a 

conveniência do advogado por ele constituído”. (TJMG - Conflito de 

Competência 1.0000.12.098506-4/000, Relator(a): Des.(a) José Flávio de 

Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/03/2013, publicação da 

súmula em 18/03/2013). Negritei. O Superior Tribunal de Justiça tem 

rebatido esse tipo de situação, exatamente em razão da inexistência de 

suporte legal a respaldá-la, conforme se verifica do seguinte julgado: 

“DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE 

ADESÃO. ARTIGO 535, II, CPC. VIOLAÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. MULTA. 

EMBARGOS NÃO PROTELATÓRIOS. AFASTADA. EXAME DE MATÉRIA 

CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA DO RECURSO 

ESPECIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA. POSSIBILIDADE DE 

DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA 

FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS. COMPETÊNCIA. FORO DO 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. 1. Não há por que falar em violação do art. 

535 do CPC quando o acórdão recorrido, integrado pelo julgado proferido 

nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e 

motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 2. É inviável a 

aplicação da multa prevista no parágrafo único do artigo 538 do Código de 

Processo Civil se os embargos declaratórios foram opostos com o 

manifesto intento de prequestionar a matéria deduzida no apelo especial, e 

não com o propósito de procrastinar o feito. Aplicação da Súmula n. 

98/STJ. 3. Refoge da competência outorgada ao Superior Tribunal de 

Justiça apreciar, em sede de recurso especial, a interpretação de normas 

e princípios de natureza constitucional. 4. O magistrado pode, de ofício, 

declinar de sua competência para o juízo do domicílio do consumidor, 

porquanto a Jurisprudência do STJ reconheceu que o critério 

determinativo da competência nas ações derivadas de relações de 

consumo é de ordem pública, caracterizando-se como regra de 

competência absoluta. 5. O microssistema jurídico criado pela legislação 

consumerista busca dotar o consumidor de instrumentos que permitam um 

real exercício dos direitos a ele assegurados e, entre os direitos básicos 

do consumidor, previstos no art. 6º, VIII, está a facilitação da defesa dos 

direitos privados. 6. A possibilidade da propositura de demanda no foro do 

domicílio do consumidor decorre de sua condição pessoal de 

hipossuficiência e vulnerabilidade. 7. Não há respaldo legal para deslocar 

a competência de foro em favor de interesse de representante do 

consumidor sediado em local diverso ao do domicílio do autor. 8. Recurso 

especial parcialmente conhecido e provido”. (REsp 1032876/MG, Rel. 

Ministro João Otávio De Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/12/2008, 

DJe 09/02/2009). Negritei. Pelo exposto, DECLINO da competência para 

julgamento do feito, determinando sua remessa para a comarca do 

domicílio da parte autora, com as baixas e anotações necessárias. Caso o 

sistema do PJE ainda não esteja implementado na referida comarca, 

materialize-se o processo e encaminhe-se. Cumpra-se com urgência. 

Cuiabá, 17 de julho de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016879-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SILVERIO DA SILVA NETO (REQUERENTE)

SAULA RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANNE CREPALDI SILVA OAB - MT17257/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT0018002S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
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PJE 1016879-66.2017 Vistos. Saula Rodrigues da Cruz e Silva e José 

Silvério da Silva Neto ajuízam a presente Ação Rescisão Contratual c.c. 

Devolução de Quantias Pagas em desfavor de Rodobens Incorporadora 

Imobiliária 304 SPE Ltda., alegando, em síntese, que firmaram o contrato de 

promessa de compra e venda do imóvel n.º 1303, para a aquisição de uma 

unidade autônoma n. 289 do Condomínio Reserva Rio Cuiabá, nesta 

Capital, pelo valor de R$ 297.890,75 (duzentos e noventa e sete mil 

oitocentos e noventa reais e setenta e cinco centavos), afirmando que 

pagaram o total de R$ 22.155,12 (vinte e dois mil, cento e cinquenta e 

cinco reais e doze centavos), ressaltando que quando o autor recebeu o 

aviso prévio de sua rescisão trabalhista, imediatamente iniciaram as 

tratativa para rescisão contratual, no qual foram informando pela requerida 

que o valor a ser restituído seria de R$ 1.716,22 (um mil, setecentos 

dezesseis reais e vinte dois centavos), no termos do item 6.5 da cláusula 

6ª do contrato de compra e venda. Afirmam que a cobrança da comissão 

de corretagem é ilegal, vez que é ônus das requeridas a contratação dos 

corretores, defendendo que não foram informados sobre o pagamento da 

comissão de corretagem ou despesas com a venda. Em sede de tutela de 

urgência pretendem a rescisão contratual e que a requerida seja 

compelida a não efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial 

em nome dos requerentes, bem como não proceda a inclusão dos nomes 

dos autores junto aos órgãos de proteção ao crédito. Roga pela 

procedência da ação, com a declaração de nulidade das cláusulas 

abusivas e ilegais, inclusive com a cobrança da comissão de corretagem, 

bem como a requerida seja compelida a reter apenas 10% (dez por cento) 

das quantias pagas, a condenação da ré ao pagamento de indenização 

por danos morais, além da restituição das parcelas pagas corrigidas 

desde o desembolso. Com a inicial vieram os documentos de ID 7869362 a 

7870232. Em resposta a requerida apresenta contestação (Id 9106709), 

alegando em preliminar a validade da cláusula contratual que transfere ao 

promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem 

nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em 

regime de incorporação imobiliária e a ilegitimidade para responder sobre 

os valores pagos a título de comissão de corretagem, afirmando que 

apesar de não ter recebido o valor da corretagem repassou tal verba a 

imobiliária. No mérito, afirmam que os autores se comprometeram ao 

pagamento do imóvel divido em duas partes, A e B, sendo que a parte A 

corresponde ao sinal e início de pagamento, no valor de R$ 62.890,75 

(sessenta e dois mil, oitocentos e noventa reais e setenta e cinco 

centavos), já a parte B no total de R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e 

cinco mil reais), aduzindo que os autores não obtiveram aprovação de 

carta de crédito de financiamento imobiliário junto à instituição financeira, e 

muito menos tendo pago o preço do imóvel à vista, com recursos próprios. 

Ressalta que os autores efetuaram o pagamento do montante de R$ 

21.901,27 (vinte e um mil, novecentos e um reais e vinte e sete centavos), 

e não o valor alegado na inicial. Afirma que sendo os autores os 

responsáveis pela rescisão, devem arcar com as deduções previstas na 

cláusula 6.5 do mesmo, bem como com as despesas que a requerida 

suportou a título de comissão de corretagem, afirmando que o valor a ser 

restituído aos autores é 1.953,26 (um mil, novecentos e cinquenta e três 

reais e vinte e seis centavos), após descontada a multa contratual de 25% 

dos valores pagos, bem como os custos que teve para fechamento do 

contrato (corretagem). Aduz que a cláusula penal indenizatória e 

compensatória deve ser imposta ao autor, vez que deu causa a rescisão, 

afirmando ser devido a retenção de 25% do valor pago segundo 

orientação do STJ. Defende a legalidade do pagamento da comissão de 

corretagem. Ressalta a impossibilidade de revisão contratual, vez que 

inexiste cláusula abusiva. Assevera que não há que se falar em dano 

moral, vez que não praticou qualquer ato ilícito. Rebate o pedido de 

inversão do ônus da prova, rogando, ainda, pela improcedência da ação. 

Junta documentos Id 9106721 a 9106841. Réplica a contestação Id 

9441062. É o relatório. Decido Em razão de não existir necessidade de 

produção de outras provas, consoante os princípios da economia e 

celeridade processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Quanto a 

preliminar arguida pela ré, referente a legalidade da comissão de 

corretagem e a ilegitimidade para devolver a taxa de 

assessoramento/corretagem por esta se entrelaçar com o mérito será 

analisada conjuntamente. Inicialmente, faz-se necessário elucidar que o 

caso em análise versa sobre relação de consumo, pois se enquadram no 

conceito de consumidor e fornecedor, expressamente definido nos artigos 

2º e 3º do CDC. Portanto, a presente relação deve ser regida pelas 

normas do Código de Defesa do Consumidor, que tem por objetivo 

preservar o equilíbrio e proporcionalidade das relações obrigacionais e/ou 

contratuais entre fornecedor/consumidor. Verifica-se dos autos que os 

autores alegam que o Sr. José Silvério ficou desempregado o que 

dificultou a quitação do contrato, razão pela qual pretendem a rescisão 

contratual com a devolução dos valores pagos e a condenação das 

requeridas a indenização por danos morais e materiais. As partes 

firmaram o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda, 

objetivando a aquisição de uma unidade autônoma no Empreendimento 

Condomínio Reserva Rio Cuiabá, unidade autônoma 289, modelo TN87, 

fachada F1, como se vê no Id 7869477. No contrato pactuado, ficou 

estipulado que o preço do imóvel seria R$ R$ 297.890,75 (duzentos e 

noventa e sete mil oitocentos e noventa reais e setenta e cinco centavos), 

sendo as condições de pagamento divididas em Parte ‘A’ correspondente 

a 62.890,75 (sessenta e dois mil, oitocentos e noventa reais e setenta e 

cinco centavos) e a Parte ‘B’ no valor de 235.000,00 (duzentos e trinta e 

cinco mil reais), ambas atualizadas monetariamente. O pagamento da Parte 

‘A’ seria de forma parcelada e a Parte ‘B’ através de financiamento, 

conforme item 4 do preâmbulo contratual (fl. 45/v), devidamente atualizado 

sendo que seria pago da seguinte maneira: PARTE A: 62.890,75 (sessenta 

e dois mil, oitocentos e noventa reais e setenta e cinco centavos), 

condições de pagamento: 1. Sinal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a 

data de 19.09.2016; 2. Duas parcelas de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para 

as datas de 20.10.2016 e 20.11.2016; 3. 35 (trinta e cinco) parcelas de R$ 

1.365,45 (um mil trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco 

centavos), com a 1ª parcela com vencimento em 20.11.2016 e as demais 

nos meses subsequentes; 4. R$ 100,00 (cem reais) com vencimento em 

20.09.2019; PARTE B: 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais), 

ambas atualizadas monetariamente, com vencimento em 20.12.2016, pago 

através de financiamento obtido junto ao Agente Financeiro, com recursos 

do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (“SBPE”) ou do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (“FGTS”). Verifica-se que houve clareza 

nas informações quanto a forma de pagamento, concluindo-se que houve 

uma frustração do negócio pela incapacidade financeira dos autores. 

Desta forma, os autores pretende a rescisão contratual com a devolução 

do que pagaram, limitando a requerida a reter 10% das quantias já pagas, 

excluindo a cobrança da comissão de corretagem e a condenação da 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Observa-se da 

Cláusula 6ª, item 6.5 (Id 9106798) do contrato em questão que em caso de 

rescisão contratual deverá ser descontado pela ré o equivalente a 25% 

(vinte e cinco por cento), referente aos custos administrativos, além de 

despesas com a venda, bem como perdas e danos: “6.5. – No caso de 

rescisão motivada por inadimplência, ou por solicitação do COMPRADOR, 

ainda que adimplente, será apurada a quantia pago pelo COMPRADOR, 

devidamente atualizada pelo índice previsto neste contrato, e delas será 

descontado o percentual equivalente a 25% (vinte e cinco por cento), 

referente aos custos administrativos, além de despesas com a venda, 

comprovadamente suportadas pela VENDEDORA, bem como perdas e 

danos decorrentes da rescisão motivada exclusivamente pelo 

COMPRADOR (não se consideram nos descontos eventuais encargos 

decorrentes da inadimplência).” 6.5.1. Eventuais impostos ou contribuições 

incidentes sobre este negocio imobiliário e que venham a ser criados no 

curso deste contrato, serão igualmente descontados da quantia apurada a 

ser devolvida ao COMPRADOR; 6.5.2. Acordam as partes que do saldo 

apurado nos moldes desta cláusula, será devolvida ao COMPRADOR, em 

60 (sessenta) dias contados da formal solicitação de COMPRADOR, desde 

que já rescindido o contrato, corrigido monetariamente na forma prevista 

neste instrumento.” O Superior Tribunal de Justiça assegura que em caso 

de rescisão do contrato de compra e venda por culpa exclusiva do 

comprador, a construtora ou incorporadora poderá reter apenas parte do 

valor pago para ressarcir as despesas administrativas de 10% (dez por 

cento) a 25% (vinte por cento) do valor efetivamente pago, para que não 

ocorra enriquecimento sem causa, considerando que a construtora 

poderá vender novamente o imóvel em questão. Vejamos: “AGRAVO 

INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SOBRE ESSE 

MESMO BEM. INADIMPLEMENTO DOS COMPRADORES. RESCISÃO DO 

NEGÓCIO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. NECESSIDADE DE 

ALIENAÇÃO DO IMÓVEL PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. INAPLICABILIDADE 

DA LEI N. 9.514/1997. AGRAVO IMPROVIDO. [...]. A jurisprudência desta 

Corte, em casos análogos, de resolução do compromisso de compra e 

venda por culpa do promitente comprador, entende ser lícito ao vendedor 
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reter entre 10% e 25% dos valores pagos. 4. Agravo interno a que se 

nega provimento.” (AgInt no REsp 1361921/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio 

Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016). 

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA 

DE IMÓVEL - DESISTÊNCIA PELO PROMITENTE COMPRADOR - 

RAZOABILIDADE DA RETENÇÃO DE 15% DOS VALORES PAGOS - NÃO 

RETENÇÃO DE ARRAS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - MODIFICAÇÃO - 

DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO. 1. É razoável e proporcional a retenção 

pela promitente vendedora de 15% dos valores pagos pelo consumidor 

que manifesta arrependimento e requer a rescisão contratual. 2. O valor 

pago como sinal integra o valor total do imóvel e a sua retenção, além do 

percentual de 15% sobre os valores pagos, implica em bis in idem. 3. 

Havendo sucumbência recíproca, porém desproporcional, os ônus da 

sucumbência devem ser distribuídos, nos termos do artigo 21 do CPC/73. 

4. Deu-se parcial provimento ao apelo.” (TJDF - Acórdão n.986671, 

20140111875787APC, Relator: Sérgio Rocha 4ª Turma Cível, Data de 

Julgamento: 16/11/2016, Publicado no DJE: 16/12/2016. Pág.: 834/859) 

Assim verifica-se pelo item 6.5 que a requerida poderá reter o percentual 

de 25% (vinte e cinco por cento), referente aos custos administrativos, 

além de despesas com a venda, bem como perdas e dano, havendo 

abusividade na retenção dos valores na forma que foi pactuada, vez que 

a retenção dos custos administrativos, além das despesas com venda 

mais perdas e danos contraria a decisão do STJ que limitou os descontos 

sobre o valor efetivamente pago pelo adquirente. Assim a retenção de 

parte do valor pago já configura uma forma de recompensar as perdas e 

danos pela rescisão, vez que a construtora poderá revender o imóvel e, a 

um só tempo, auferir vantagem com os valores retidos, além da própria 

valorização. Portanto deverá haver retenção pelas rés de 10% dos 

valores efetivamente pagos, devidamente atualizados, vez que poderá a 

mesma novamente colocar o imóvel à venda pelo valor da época, 

valorizado, por certo, não sofrendo qualquer tipo de prejuízo pela não 

concretização do contrato firmado com os autores, conforme o 

entendimento da corte superior. No mais, não há abusividade quanto a 

eventuais impostos, tributos e contribuições incidentes sobre o negócio, 

desde que comprovados os valores efetivamente dispendidos pela 

construtora antes da rescisão contratual. Quanto ao prazo para a 

devolução dos valores pagos, não prevalece a item 6.5.2 que dispõe que 

a restituição se dará em 60 (sessenta) dias, vez que a restituição deve 

ocorrer de forma imediata, nos termos da Súmula nº. 543 do STJ, vejamos: 

“Súmula nº 543 do STJ - Na hipótese de resolução de contrato de 

promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa 

do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas 

pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do 

promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o 

comprador quem deu causa ao desfazimento”. (Negritei). Observa-se que 

os autores pretendem que a requerida não desconte a comissão de 

corretagem, sob alegação de ilegalidade do pagamento. Pois bem, em 

recente decisão do STJ, no voto proferido no Resp. 1599511, firmou-se o 

entendimento da validade da cobrança da comissão de corretagem dos 

consumidores que está condicionada à prestação de informação clara e 

transparente a seu respeito, verifica-se do contrato de promessa de 

compra e venda na cláusula 14.1, que são de responsabilidade da 

vendedora a comissão de corretagem, sendo, portanto, indevida a 

retenção do valor pago ao corretor, ou seja não cabem aos autores arcar 

com o ônus de tal encargo. Considerando os documentos acostados aos 

autos e as argumentações trazidas pelas partes, não merece prosperar o 

pedido de indenização por danos morais tendo em vista que não houve a 

comprovação de que a requerida tenha praticado ato ilícito capaz de gerar 

responsabilidade civil aos autores, o que observa-se é que tendo 

comprado o imóvel os requerentes não pagaram as parcelas, desistindo 

do negocio realizado. O princípio da reparação civil é quando existe 

violação da honra e imagem da pessoa esta amparada pela Lei Civil 

Brasileira. Entretanto, nenhum dos pressupostos legais, foi comprovado 

nos autos, para justificar a reparação civil, portanto, não estão patente os 

requisitos legais da ação voluntária, nexo causalidade, o dano para 

configurar a reparação civil. Diante do exposto, e por tudo que dos autos 

constam, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial 

apenas para: 1) Declarar rescindo o contrato particular de promessa de 

compra e venda de Id 9106798 e 9106802; 2) Que a requerida proceda a 

devolução dos valores pagos devendo reter a título de multa contratual a 

quantia de 10% (dez por centos) do valor efetivamente pago, devidamente 

atualizado, a quantia a ser devolvida deverá ser acrescida de correção 

monetária (INPC) desde a data do desembolso e juros de mora de 1% a.m. 

a partir da citação. Considerando que os autores decaíram de parte mínima 

do pedido, condeno a requerida ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, em favor da parte autora, arbitro 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no 

que dispõe o artigo 85, §2º, do Novo Código de Processo Civil. Preclusa a 

via recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de julho de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020170-40.2018.8.11.0041

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)

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Requerente/Exequente, para cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligência para cumprimento do mandado, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016116-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CX CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

 

Diante do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça, 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1302072 Nr: 8993-96.2018.811.0041

 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: CENTRO DE ENDOSCOPIA DE CUIABÁ LTDA, ROBERTO 

CARLOS FRAIFE BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS COMAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTÁVIO GARGAGLIONE LEITE 

DA SILVA - OAB:18229

 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 

juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1009584-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ELIANE HERREIRA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICENTE RODRIGUES CUNHA OAB - MT3717 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA LIMA COSTA RODRIGUES DUZANOWSKI (RÉU)

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1009584-75.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Antes de qualquer manifestação, intime-se a parte requerida para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito da informação de 

descumprimento de acordo, requerendo o que entender de direito. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032823-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PERES DE BARROS PIRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT0012073A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPG DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1032823-11.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a manifestação da autora de nº 14057608, redesigno a 

audiência de conciliação para o dia 04/09/2018, às 10:30 horas. No mais, 

mantenho integralmente a decisão de Id nº 10456713. Aguarde-se a 

realização da audiência designada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020282-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRED ROGERIO CERILO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA OAB - MS7602 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS JOSE MILANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020282-09.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para recolher e/ou apresentar a guia de 

custas/taxas de distribuição da carta precatória, devidamente paga, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de devolução sem o devido 

cumprimento. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020233-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020233-65.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada por Sul América 

Companhia Nacional de Seguros em desfavor de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A. Diante da análise dos documentos anexados 

ao processo, verifica-se que não houve a comprovação do recolhimento 

das custas/taxas judiciais. Desse modo, intime-se a parte autora para 

recolher e/ou apresentar a guia de custas/taxas judicias devidamente 

paga, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019231-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUAIS CUIABA LIMITADA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA CUSTODIO DE SOUZA OAB - MT17281/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1019231-60.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação Monitória ajuizada por Centro de Gerenciamento de 

Resíduos Cuiabá Ltda. em desfavor de Construtora João de Barro Ltda.. 

Diante da análise dos documentos anexados ao processo, verifica-se que 

não houve a comprovação do recolhimento das custas/taxas judiciais. 

Desse modo, intime-se a parte autora para recolher e/ou apresentar a guia 

de custas/taxas judicias devidamente paga, bem como a cópia dos atos 

constitutivos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013700-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE ROSA DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANY GUIRRA CORTE OAB - MT22080/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOTRAUMA S/C LTDA - EPP (RÉU)

CAIO VELLOSO NUNES (RÉU)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013700-90.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Marilene 

Rosa de Andrade desfavor de SOTRAUMA Sociedade Civil Ltda., Caio U. 

Nunes e Unimed Cuiabá. Defiro os benefícios da justiça gratuita. 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 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 
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comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 

Importante ressaltar que, considerando que a parte autora manifestou que 

não possui o interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão 

somente não será realizada caso o requerido apresente petição, com 

antecedência de 10 (dez) dias, contados da data de audiência, informando 

o seu desinteresse. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019988-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE QUEIROZ DOURADINHO MENEZES (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)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1019988-54.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de 

Fazer e Reparação por Danos Morais ajuizada por Danielle Queiroz 

Douradinho Menezes em desfavor de IUNI UNIC Educacional Ltda., com 

pedido de tutela de urgência, para que seja determinada: a) a imediata 

suspensão das cobranças indevidas, especificamente os débitos de R$ 

12.439,31 (doze mil quatrocentos e trinta e nove reais e trinta e um 

centavos), R$ 2.392,24 (dois mil trezentos e noventa e dois reais e vinte e 

quatro centavos), e R$ 2.347,81 (dois mil trezentos e quarenta e sete 

reais e oitenta e um centavos); b) a suspensão de qualquer cobrança 

além daquelas suportadas 100% (cem por cento) pelo FIES; c) que a 

requerida se abstenha de realizar qualquer negativação no nome da 

autora ou, caso já tenha efetuado, determine a sua imediata exclusão; d) 

que a requerida se abstenha de realizar qualquer sanção pedagógica no 

sentido de impedir o acesso da autora à faculdade, biblioteca, lista de 

presença, provas, entre outros; e) para que seja determinada a 

rematrícula da parte autora e aditamento do FIES no 2º semestre de 2018; 

f) bem como determinar que a requerida se abstenha de alterar o valor da 

semestralidade e/ou mensalidade no 2º semestre de 2018. Consta na 

inicial que a autora é usuária dos serviços prestados pela requerida desde 

o primeiro semestre do ano de 2013, cursando a graduação de medicina, 

mediante financiamento estudantil com bolsa de 100% (cem por cento), 

não havendo qualquer débito excedente. Aduz que realizou os 

aditamentos do FIES, vigorando o mesmo desde o 1º semestre de 2013, 

com duração de 12 (doze) semestres. Acrescenta que apesar da bolsa 

de 100% do FIES, a autora se surpreendeu com a cobrança do valor de 

R$ 12.439,31 (doze mil quatrocentos e trinta e nove reais e trinta e um 

centavos), R$ 2.392,24 (dois mil trezentos e noventa e dois reais e vinte e 

quatro centavos), e R$ 2.347,81 (dois mil trezentos e quarenta e sete 

reais e oitenta e um centavos), denominados “mensalidade bruta. Informa 

que o ato é ilegal, causando inúmeros transtornos ao autor, tendo em vista 

que o mesmo não possui capacidade e adimplir com a quantia cobrada 

indevidamente. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Sobre a tutela provisória de urgência, 

sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a 

comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como 

quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em 

comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil 

Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos 

agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do 

Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de 

urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de 

conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se 

demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem 

como que a medida possa ser reversível. No caso em tela, informa a parte 

autora que é estudante do curso de medicina na instituição de ensino 

requerida, sendo beneficiária de financiamento estudantil, com bolsa que 

abrange 100% (cem por cento) do valor da mensalidade, todavia, a 

requerida estaria efetuando cobranças indevidas, motivo pelo qual pugna 

pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinada: a) a 

imediata suspensão das cobranças indevidas, especificamente os débitos 

de R$ 12.439,31 (doze mil quatrocentos e trinta e nove reais e trinta e um 

centavos), R$ 2.392,24 (dois mil trezentos e noventa e dois reais e vinte e 

quatro centavos), e R$ 2.347,81 (dois mil trezentos e quarenta e sete 

reais e oitenta e um centavos); b) a suspensão de qualquer cobrança 

além daquelas suportadas 100% (cem por cento) pelo FIES; c) que a 

requerida se abstenha de realizar qualquer negativação no nome da 

autora ou, caso já tenha efetuado, determine a sua imediata exclusão; d) 

que a requerida se abstenha de realizar qualquer sanção pedagógica no 

sentido de impedir o acesso da autora à faculdade, biblioteca, lista de 

presença, provas, entre outros; e) para que seja determinada a 

rematrícula da parte autora e aditamento do FIES no 2º semestre de 2018; 

f) bem como determinar que a requerida se abstenha de alterar o valor da 

semestralidade e/ou mensalidade no 2º semestre de 2018. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se presente a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, tendo em vista 

que a autora é beneficiária do Programa de Financiamento Estudantil – 

FIES, com bolsa de 100% (cem por cento) para cursar a graduação de 

medicina. Observa-se dos documentos acostados aos autos que a 

requerida estaria realizando cobrança denominada de “mensalidade 

bruta”, referente aos meses de abril a junho do ano de 2018, o que 

demonstra uma cobrança da diferença do valor da mensalidade (Id nº 

14031326, 14031327, 14031328 e 14031329). Assim, nesse momento 

processual, percebe-se ser indevida a cobrança de valores, quando a 

mesma é favorecida com incentivo de bolsa estudantil que custeia 

integralmente sua graduação. Em consonância ao entendimento acima 

mencionado se encontra a jurisprudência pátria, senão vejamos: 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR - FINANCIAMENTO 

ESTUDANTIL - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO - SUSPENSÃO DA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - COBRANÇA INDEVIDA - 

DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1. É defeso à instituição educacional privada cobrar valores 

de aluno beneficiário do Fundo de Financiamento Estudantil - FIES 

mensalidades ou débitos em atraso, haja vista não ser o estudante de 

nível superior o responsável pela obrigação do pagamento à prestadora 

de serviços contratados. 2. No caso dos autos, a instituição de ensino 

recorrente realizou a cobrança direta da aluna, ora recorrida, de 

mensalidades que se encontravam com pagamento atrasado que seriam 

financiadas integralmente pelo sistema de financiamento público. Além 

disso, restou incontroverso nos autos que a instituição de ensino 

condicionou a manutenção da prestação do serviço ao reconhecimento da 

dívida pela consumidora. 3. Ademais, denota-se a partir documentos 

anexados ao processo ter sido realizado acordo entre as partes para o 

pagamento dos débitos atrasados, nos termos do documento ID 2064824, 

e o cumprimento do valor, conforme recibo ID 2064825, que, ao se ter em 

conta hipótese de erro inescusável, há de ser ressarcido em dobro, na 

forma do art. 42, parágrafo único, do CDC. Precedentes[1]. 4. De outro 

lado, a atitude a instituição de ensino diante do não cumprimento de 

pagamento do terceiro obrigado, de excluir a aluna da lista de chamada e 

de impedí-la de realizar avaliação regular, causou-lhe aborrecimento que 

ultrapassa o mero dissabor cotidiano com habilidade para configurar, no 

caso dos autos, dano moral indenizável. 5. Com efeito, à evidência da 

falha na prestação do serviço, a teor do disposto no art. 14, do CPC, não 
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merece reparo a r. sentença de origem que julgou parcialmente 

procedente o pedido deduzido na inicial para condenar a ré, ora 

recorrente, a ressarcir a autora o valor de R$ 50,00, de modo dobrado, e 

ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais. 

Precedentes. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 7. A súmula de 

julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 8. 

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais. Deixo de 

condená-la aos honorários advocatícios ante a inexistência de 

contrarrazões. [1] (Acórdão n.1041539, 07004884320178070002, Relator: 

FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 23/08/2017, Publicado 

no DJE: 28/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão n.1042939, 

07017362320178070009, Relator: PEDRO DE ARAUJO YUNG TAY NETO 

3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Julgamento: 30/08/2017, Publicado no DJE: 05/09/2017. Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) Importante ressaltar que, conforme documento de Id nº 

14031325, consta o aditamento do financiamento estudantil com referência 

ao 1º semestre de 2018, sendo deferida a concessão de bolsa com o 

custeio de 100% das mensalidades da semestralidade, todavia, conforme 

extrato financeiro de Id nº 14031329, apesar da concessão do 

financiamento estudantil de maneira integral, a requerida estaria cobrando 

diretamente da autora os valores referentes a uma diferença na 

mensalidade. Todavia, com relação ao pedido para determinar que a 

requerida se abstenha de alterar o valor da semestralidade e/ou 

mensalidade no 2º semestre de 2018, o mesmo não merece acolhimento, 

tendo em vista a possibilidade de alteração dos valores, conforme 

previsão na Lei nº 9.870/99. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente o 

pedido de tutela de urgência e DETERMINO que a requerida: a) suspenda 

as cobranças indevidas, especificamente os débitos de R$ 12.439,31 

(doze mil quatrocentos e trinta e nove reais e trinta e um centavos), R$ 

2.392,24 (dois mil trezentos e noventa e dois reais e vinte e quatro 

centavos), e R$ 2.347,81 (dois mil trezentos e quarenta e sete reais e 

oitenta e um centavos); b) suspenda a cobrança de qualquer valor além 

daqueles suportados 100% pelo FIES; c) se abstenha de realizar qualquer 

negativação no nome da autora ou, caso já tenha efetuado a inscrição, 

determino a retirada no prazo de 05 (cinco) dias; d) se abstenha de 

efetuar qualquer sanção pedagógica à autora, no sentido de impedir o 

acesso aos departamentos da instituição de ensino, lista de presença, 

provas, entre outros e; e) bem como realize a rematrícula da autora e o 

aditamento do 2º semestre de 2018 do FIES, sob pena de aplicação das 

medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de conciliação para o dia 04/09/2018, às 12:30 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência. 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). 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. 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020170-40.2018.8.11.0041

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)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020170-40.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Danos 

Morais ajuizada por Eduardo Polimeni em desfavor de Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A, com pedido de tutela de urgência 

para que seja determinada a suspensão das faturas contestadas, bem 

como para que a requerida restabeleça o fornecimento dos serviços, se 

abstendo de efetuar nova interrupção. Consta na inicial que a autora é 

usuária dos serviços prestados pela requerida, por meio da UC nº 

6/2566401-2, realizando o pagamento em dia das suas faturas. Aduz que 

efetuou o pagamento da fatura referente ao mês de abril/2018, no valor de 

R$ 42.728,13 (quarenta e dois mil setecentos e vinte e oito reais e treze 

centavos), bem como o pagamento da fatura do mês de maio/2018, no 

valor de R$ 39.020,96 (trinta e nove mil vinte reais e noventa e seis 

centavos). Acrescenta que mesmo com pagamento das faturas, a 

requerida realizou a suspensão do fornecimento dos serviços ao imóvel 

pertencente a parte autora. Informa que ao contatar a requerida acerca da 

suspensão indevida, foi informado de que havia duas faturas pendentes, 

referentes aos meses de abril e maio do ano de 2018, no valor de R$ 

53.815,96 (cinquenta e três mil oitocentos e quinze reais e noventa e seis 

centavos) e R$ 22.399,30 (vinte e dois mil trezentos e noventa e nove 

reais e trinta centavos), referentes a uma suposta recuperação de 

consumo. Relata que a irregularidade na cobrança das faturas 

exorbitantes e na suspensão do fornecimento dos serviços. Vieram os 

autos conclusos. Fundamento: Sobre a tutela provisória de urgência, 

sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a 

comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como 

quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em 

comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil 

Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos 

agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do 

Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de 

urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de 

conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se 

demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem 

como que a medida possa ser reversível. No caso em tela, informa a parte 

autora que mesmo após efetuar o pagamento de suas faturas, a requerida 

suspendeu o fornecimento dos serviços mediante a cobrança exorbitante 

de suposta recuperação de consumo, razão pela qual pugna, em sede de 

tutela de urgência, para que seja determinada a suspensão das faturas 

contestadas, bem como para que a requerida restabeleça o fornecimento 

dos serviços, se abstendo de efetuar nova interrupção. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se a probabilidade do direito, tendo em vista 

o histórico de consumo acostado no ID nº 14053095, que indica o 

pagamento das faturas dos meses de abril e maio do ano de 2018, bem 

como a cobrança de valores exorbitantes, referentes aos meses já 

adimplidos. Do mesmo modo, observa-se o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, uma vez que o fornecimento dos serviços se 
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encontra suspenso. Não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de 

urgência e determino que a parte requerida, com relação às faturas dos 

meses de abril e maio de 2018, no valor de R$ 53.815,96 (cinquenta e três 

mil oitocentos e quinze reais e noventa e seis centavos) e R$ 22.399,30 

(vinte e dois mil trezentos e noventa e nove reais e trinta centavos), 

RESTABELEÇA, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o fornecimento dos 

serviços ao imóvel do autor, bem como suspenda a cobrança das faturas 

contestadas, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a 

efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil. 

Designo audiência de conciliação para o dia 04/09/2018, às 08:00 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). Após, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Desde já, autorizo os benefícios do art. 

212, § 2º do CPC, caso necessário, bem como autorizo a distribuição para 

cumprimento por Oficial de Justiça Plantonista. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028474-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO ALVES DE VASCONCELOS (EXECUTADO)

SEMENTES FERTIL PRODUCAO IND E COM IMP E EXPORT LTDA 

(EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que decorreu o prazo para a parte autora depositar a 

diligência nos termos do Provimento 14/2016-CGJ, para cumprimento de 

mandado já expedido nos autos. Sendo assim, nos termos da Portaria n. 

01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – não recolhida a diligência e, caracterizado 

o abandono da ação, deverá o senhor Gestor, intimar o autor para cumprir 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, via DJE e AR, sob pena de 

extinção. 3 – o mesmo procedimento do item 2, deverá ser adotado em 

todos os processos, cuja parte, não atendeu a determinação judicial, 

visando dar maior celeridade aos cadernos processuais(...)”, procedo o 

impulsionamento do feito para expedição de carta de intimação do autor, 

com a finalidade de dar o regular prosseguimento ao processo. Ato 

contínuo, intimo a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria 01/17/GAB, dar o regular prosseguimento ao 

feito, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Cuiabá-MT, 

17 de julho de 2018 MARCOS VINICIUS MARINI KOZAN Analista Judiciário 

Autorizado pelo Provimento n. 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028982-08.2017.8.11.0041

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:

EDWILSON ROBERTO MORAES DE SENA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1028982-08.2017.8.11.0041 REQUERENTE: PORTOSEG S/A - 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: EDWILSON 

ROBERTO MORAES DE SENA Vistos etc.. 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:JYZ-0980 (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 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 10.931/04. 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”. Intimo o requerente para, em 15 dias promover ao 

depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. Senão vejamos: Art. 4º 

A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. 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. Cumpra-se, 

servindo como mandado a cópia desta decisão, devidamente assinada 

pelo Gestor do Juízo, nos termos da sugestão “b” constante no item 2.6.1 

do Processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho 

Nacional de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1027614-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA BORGES DE BARROS ROCHA (RÉU)

RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA (RÉU)

DIOGO CESAR BARROS ROCHA (RÉU)

CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (RÉU)

FABIANA LOBO PEREIRA LEITE (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1027614-61.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO DO BRASIL 

S.A RÉU: CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, 

RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA, MARIA APARECIDA BORGES DE 

BARROS ROCHA, DIOGO CESAR BARROS ROCHA, FABIANA LOBO 

PEREIRA LEITE Vistos etc... Em primeiro lugar, insta consignar que as 

ações ajuizadas até a data da implantação do PJE neste juízo e 

distribuídas por dependência de processo físico (inclusive os incidentes 

processuais) continuarão tramitando em meio físico, nos termos do artigo 

3º da Portaria 296/2016-PRES. Assim, ante o pagamento das guias 

necessárias de Id 9737250, determino a materialização do presente feito e 

regularização da distribuição, devendo este feito tramitar apenso à ação 

revisional de n° 2151-71.2016.811.0041, Código 1081248. Cumpra-se. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032534-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

URCINA DA SILVA MORAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1032534-78.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: URCINA DA 

SILVA MORAIS Vistos, etc.. INTIMO O AUTOR PARA EM 15 DIAS JUNTAR 

PLANILHA DETALHADA DEMONSTRANDO COMO CHEGOU AO VALOR 

DEVIDO, EM FACE DO VENCIMENTO ANTECIPADO. CUMPRIDO, 

PROCEDA-SE COMO ABAIXO DISPOSTO. Compulsando os autos, constato 

a ausência de diligencia para o senhor oficial de justiça, assim sendo 

intimo o requerente para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, 

nos termos do Provimento nº. 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto 

de controle dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça 

na Comarca de Cuiabá/MT. Senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento 

das diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). 

§ 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Cumprida a determinação, por economia processual, passo a 

análise da exordial. 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 marca: Volkswagen, modelo: FOX 1.6 GII, 

placa: ONC-8573 (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. 
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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 10.931/04. 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. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023538-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIZETE FERREIRA GOMES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo a intimação da parte autora para manifestar acerca 

da certidão do Sr. Oficial de justiça ID 10794745, especialmente quanto a 

não citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito. 

Outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 17 de 

julho de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo 

artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1018811-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE DA COSTA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - RO0002540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certidão 1 - Certifico que a Contestação de ID 11291395 é tempestiva. 2 – 

Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, impugnar a 

contestação. Cuiabá-MT, 17 de julho de 2018 Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032734-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)
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RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS DE FREITAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO 1 - Certifico que a Contestação de ID 11789390 é tempestiva. 2 

– Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, impugnar 

a contestação. Cuiabá-MT, 17 de julho de 2018 Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031068-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

A PAULA FERREIRA VINE NEVES EIRELI (REQUERIDO)

ANA PAULA FERREIRA VINE NEVES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo a intimação da parte autora para manifestar acerca 

da certidão do Sr. Oficial de justiça ID 11196130, especialmente quanto a 

não citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito. 

Outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 17 de 

julho de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo 

artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003028-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CEZAR PIRES - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo a intimação da parte autora para manifestar acerca 

da certidão do Sr. Oficial de justiça ID 12722891 , especialmente quanto a 

não citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito. 

Outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 17 de 

julho de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo 

artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033292-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1033292-57.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL REQUERIDO: BASE DUPLA 

SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI Vistos, etc.. Compulsando os 

autos, constato a ausência de diligencia para o senhor oficial de justiça, 

assim sendo intimo o requerente para, em 15 dias promover ao depósito 

da diligência, nos termos do Provimento nº. 14/2016 – CGJ, que implantou 

o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências dos 

oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. Senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Cumprida a determinação, por economia 

processual, passo a análise da exordial. 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: Motoniveladora 

418 - P00951, marca: Liucong (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 
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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 10.931/04. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade 

premente de arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que 

certifique de forma circunstanciada, sob pena de responsabilidade do 

múnus que exerce, observando que seu uso sem motivação, será 

considerado como falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024868-26.2017.8.11.0041

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:

ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo a intimação da parte autora para manifestar acerca 

da certidão do Sr. Oficial de justiça ID 11075317, especialmente quanto a 

não citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito. 

Outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 17 de 

julho de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo 

artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033600-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEM MOREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1033600-93.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO GMAC 

S.A. REQUERIDO: EDEM MOREIRA Vistos, etc.. Em primeiro lugar, 

verifica-se a ausência dos comprovantes de custas iniciais. Desta feita, 

intimo o requerente para, apresentar as guias de recolhimento das custas 

iniciais e/ou comprovar seu recolhimento, sob pena de indeferimento da 

inicial e extinção do feito. 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 
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Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2016) Outrossim, intimo o 

requerente para, comprovar depósito da diligência, nos termos do 

Provimento nº. 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT. Senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Desta feita, intimo o autor para, em 15 dias, emendar a petição 

inicial, sanando as irregularidades apontadas acima sob pena de extinção 

do feito. Cumpra-se. Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024056-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCIMAR FERREIRA PINTO (EXECUTADO)

ALEXANDRE GUAITA RODRIGUES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da Portaria 01/17/GAB, dar o regular prosseguimento ao feito, 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 17 de 

julho de 2018 MARCOS VINICIUS MARINI KOZAN Analista Judiciário 

Autorizado pelo Provimento n. 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011598-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABERALDO DUARTE JUNIOR (EXECUTADO)

MARCIA APARECIDA METELO DE ALMEIDA DUARTE (EXECUTADO)

VASCULAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo a intimação da parte autora para manifestar acerca 

da certidão do Sr. Oficial de justiça ID 11315879, especialmente quanto a 

não citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito. 

Outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 17 de 

julho de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo 

artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035572-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO LEITE DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1035572-98.2017.8.11.0041 AUTOR: MARCOS AURELIO LEITE 

DA COSTA RÉU: BANCO BRADESCO CARTÕES 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 o autor os 

benefícios da justiça gratuita. Do cotejo dos autos, observo que pretende 

o autor revisão do contratual CDC no valor de R$ 9.930.31 firmado entre 

as partes, todavia o requerente não exibiu cópia do documento que 

pretende revisar. Quanto ao dever de apresentação dos contratos objeto 

de revisão, mister se faz destacar o atual entendimento firmado pelo 

Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo - Resp n. 

1.349.453-MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: “A propositura de ação 

cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de 

documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação 

principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não 

atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme 

previsão contratual e a normatização da autoridade monetária”. Em se 

tratando de documento indispensável ao ajuizamento do feito, tenho que a 

juntada de sua cópia ou ao menos a demonstração de que houve tentativa 

de requerimento administrativo é ônus que incumbe ao consumidor, o que 

não foi feito “in casu”, já que nos autos não há prova do requerimento 

administrativo 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, faculto ao autor o prazo de 15 dias, 

para, querendo, emendar a petição inicial, sanando a irregularidade 

apontada, sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. Dr. Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Juiz de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 858261 Nr: 231-33.2014.811.0041

 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 FIAT S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISNELE MARIA DE AQUINO FRAPORTI 

TOMAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, MANOEL ARCANJO DAMA FILHO - OAB:4.482, 

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENNO DE PAULA 

MILHOMEM - OAB:17720/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISNELE MARIA DE AQUINO 

FRAPORTI TOMAZ, Cpf: 73501972172, brasileiro(a), casado(a). 

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 parte autora ingressou com Ação de Busca e 

Apreensão, visando a restituição do bem descrito na petição inicial, ante a 

inadimplência da parte requerida

Despacho/Decisão: Vistos etc...Indefiro o pleito de fls. 124, considerando 

o tempo transcorrido desde o ajuizamento da ação, bem como a pesquisa 

de endereço efetuada por meio do sistema Infojud.Ante o teor da certidão 

de fls. 121 (onde vislumbra-se que a requerida não foi localizada), 

expeça-se edital de citação com prazo de 20 dias, salientando-se que, 

nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC, o edital deverá ser publicado 

uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

através do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.Após, 

intime-se o requerente para, em 30 dias, retirar e comprovar a sua 

publicação - uma vez em jornal local de grande circulação - conforme 

disposto no parágrafo único do referido artigo.Decorrido o prazo sem 

manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como 

curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser 

intimado pessoalmente para os devidos fins.Após, concluso para 

deliberações.Saliento que pedidos protelatórios que não tenham a 

finalidade de cumprir a determinação acima serão inadmitidos, além do 

que, darão azo à aplicação da multa de 20% do valor da causa em favor 

do Estado, disposta no artigo 77, inciso IV, § 2º do CPC.Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 16 de julho de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 877555 Nr: 15159-86.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACK TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 

ME, LASARO WELTON GOMES FURTADO, MARIA APARECIDA DE JESUS 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GARCIA RIGOLIN - 

OAB:OAB/MT 18.067, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL DA SILVA BARBOSA 

- OAB:OAB/MT 11.510, SEBASTIÃO CRISOSTOMO BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 17.654

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ATACK TRANSPORTES RODOVIARIOS 

LTDA ME, CNPJ: 03608865000123, Inscrição Estadual: 131924613 e 

atualmente em local incerto e não sabido MARIA APARECIDA DE JESUS 

MARTINS, Cpf: 15675769153, Rg: 019.552, brasileiro(a), viuvo(a), 

empresária. 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 parte autora ingressou com Ação de Cobrança 

visando receber o valor de R$ 479.857,08, ante a inadimplência da parte 

requerida

Despacho/Decisão: Vistos etc.Defiro o pedido de justiça gratuita de fls.110 

em favor de Lasaro Welton nos termos do item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 

14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, ressalvando-se que estes poderão ser 

revogados a qualquer tempo, se comprovados a inexistência ou 

desaparecimento dos requisitos essenciais a sua concessão, conforme 

disposto no artigo 7º, da Lei n. 1.060/50Trata-se de Ação de Cobrança 

ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de LASARO WELTON 

GOMES FURTADO E OUTROS, todos qualificados nos autos em epígrafe, 

com amparo no contrato de cartão BNDES n. 004.610.190.LASARO 

WELTON GOMES FURTADO foi citado às fls. 117 e em contestação de fls. 

104/110 anunciou a existência da ação declaratória n. 

44800-56.2013.811.0041 em trâmite na 7ª Vara Cível, arguiu a sua 

ilegitimidade passiva, com requerimento de produção de prova pericial 

grafotécnica e pugnou pela denunciação da lide de João Oliveira 

Maia.Faço constar, quanto aos autos n. 44800.56.2013.811.0041 que, dos 

andamentos processuais lançados no sítio eletrônico do Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, é possível constatar que o feito em comento trata 

do contrato de n. 4611439, que não é objeto desta ação, mas do feito 

código 869020.Considerando que o segundo réu alegou ser falsa a 

assinatura lançada, com requerimento de realização de perícia 

grafotécnica, tenho que compete, na fase do saneador, a designação da 

aludida prova pericial. Em decorrência de tal fato, não há ensejo ao 

acolhimento do pleito de DENUNCIAÇÃO DA LIDE, na forma aventada pela 

parte, já que urge necessário, primeiro, verificar a sua legitimidade 

passiva.Por tais razões, neste momento, INDEFIRO o pedido de 

denunciação da lide, na forma aventada pelo segundo réu em sua 

resposta.Nada obstante, quanto aos demais réus ainda não citados, faço 

constar que nesta oportunidade, em pesquisa realizada via Infojud, 

embora tenha sido informado, quanto ao primeiro réu, endereço ainda não 

diligenciado nestes autos, destaco que nos autos n. 

8794-16.2014.811.0041 – Código 869020, em trâmite neste juízo e em que 

figuram as mesmas partes, foram procedidas 07 diligências que se 

revelaram infrutíferas (fls. 105, 107, 134, 155, 164, 172 e 175 - 

juntando-se cópia), nelas incluindo os locais extraídos do convênio 

mencionado (cópia anexa).Por se revelar manifesto, naquele caderno 

processual, que os requeridos ATACK TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA – ME e MARIA APARECIDA DE JESUS MARTINS se encontram em 

local incerto e não sabido, determino a expedição de edital de citação com 

prazo de 20 dias, salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, 

do CPC, o edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser 

certificado.Após, intime-se o autor para, em 30 dias, retirar e comprovar a 

sua publicação - uma vez em jornal local de grande circulação - conforme 

disposto no parágrafo único do referido artigo.Decorrido o prazo sem 

manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como 

curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser 

intimado pessoalmente para os devidos fins.Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 16 de julho de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 933808 Nr: 51383-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOC. OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHOP OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO 

LTDA ME, VANDERLEI BATISTA DA SILVA, FRANCISCO IRISMAR 

RODRIGUES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:OAB/MT 

16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SHOP OPERADORA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA ME, CNPJ: 13093401000185, atualmente em local incerto e 

não sabido VANDERLEI BATISTA DA SILVA, Cpf: 41529480191, 

solteiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido FRANCISCO 

IRISMAR RODRIGUES, Cpf: 18111769172, Rg: 50936325, solteiro(a), 

empresario. 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 parte autora ingressou com Ação de Cobrança 

visando receber o valor de R$ 174.385,43, ante a inadimplência da parte 

requerida

Despacho/Decisão: Vistos etc...Em regular impulso oficial, procedo a 

pesquisa dos endereços atualizados dos requeridos por meio do sistema 

Infojud, ocasião em que obtive êxito apenas quanto ao requerido 

Francisco Irismar (extrato em anexo).Dessa forma, cite-se Francisco 

Irismar Rodrigues, via correio com aviso de recebimento, no endereço: 

Rua Turim, nº 245, Bairro Jardim Romano, CEP 75650-000, 

Morrinhos/GO.CASO A CARTA DE CITAÇÃO RETORNE INFRUTÍFERA, 

expeça-se edital de citação, com prazo de 20 dias, salientando-se que, 

nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC, o edital deverá ser publicado 

uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

através do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.Após, 

intime-se a requerente para, em 30 dias, retirar e comprovar a sua 

publicação - uma vez em jornal local de grande circulação - conforme 

disposto no parágrafo único do referido artigo, sob pena de extinção por 

manifesto desinteresse.Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos 

do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o Defensor 

Público em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os 

devidos fins.Em caso de silêncio, intime-se a requerente, via correio com 

aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Saliento que pedidos protelatórios que não tenham a 

finalidade de cumprir a determinação acima serão inadmitidos, além do 

que, darão azo à aplicação da multa de 10% do valor da causa em favor 

do Estado, conforme disposto no artigo 77, inciso IV, § 2º do 

CPC.Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 16 de julho de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 764152 Nr: 16781-74.2012.811.0041

 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: BB LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, MAURO 

ANGÊLO, MARLA MONICA FAGUNDES CARDOSO ANGELO, ELAINE 

CRISTINA MANZANO, EDMILSON GOMES

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

OAB:13842-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, 

CNPJ: 04784785000191, atualmente em local incerto e não sabido MAURO 

ANGÊLO, Cpf: 00099865700, Rg: 08.012.145-2, Filiação: Marlene da Silva 

Angelo, data de nascimento: 11/03/1971, brasileiro(a), casado(a), 

empresário, atualmente em local incerto e não sabido MARLA MONICA 

FAGUNDES CARDOSO ANGELO, Cpf: 83093974100, Rg: 000750869, 

Filiação: Maria Lourdes Fagundes Cardoso, data de nascimento: 

18/02/1974, brasileiro(a), casado(a), odontologa, atualmente em local 

incerto e não sabido EDMILSON GOMES, Rg: 16449955, data de 

nascimento: 27/12/1965, brasileiro(a), casado(a), empresário e atualmente 

em local incerto e não sabido ELAINE CRISTINA MANZANO, Cpf: 

08966669808, Rg: 18822089, Filiação: Ivete da Silva Manzano, data de 

nascimento: 16/06/1967, brasileiro(a), casado(a), administradora. 

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 parte autora ingressou com Ação de Cobrança 

visando receber o valor de R$ 246.609,90, ante a inadimplência da parte 

requerida

Despacho/Decisão: Vistos etc...Tendo em vista a que no feito em tela não 

ocorreu à formalização da citação de todos os requeridos, CITEM-SE: PX 

COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, MAURO ANGELO (representante legal 

da empresa), no endereços:Avenida Lava Pés, nº 699, apto 50, Edifício 

Amsterdam, Bairro Duque de Caxias I, EDMILSON GOMES e ELAINE 

CRISTINA MANZANO GOMES nos endereços: Rua E, Loteamento Campos 

Elisios, nº 01, quadra 03, lote 57, bairro Grande Terceiro ou na Travessa 

Marques, nº 102, bairro Santa Helena.Expeça-se o respectivo mandado e 

desde já intimo o requerente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse.Caso as diligências retornem 

infrutíferas, procedam-se a citação dos devedores via edital com prazo de 

20 dias, salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do 

CPC/2015, o edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser 

certificado pelo Sr. Gestor.Após, intime-se a parte autora para, em 30 

dias, retirar e comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local de 

grande circulação - conforme disposto no parágrafo único do referido 

artigo, sob pena de extinção do feito.Decorrido o prazo sem manifestação, 

nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC/2015, nomeio como curador 

especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser intimado 

pessoalmente para os devidos fins.Transcorrido, em caso de silêncio, 

intime-se o requerente, via correio com aviso de recebimento, para 

proceder em 05 dias com a mesma admoestação.Saliento que pedidos 

protelatórios que não tenham a finalidade de cumprir a determinação acima 

serão inadmitidos, além do que, darão azo à aplicação da multa de 10% do 

valor da causa em favor do Estado, disposta no artigo 77, inciso IV, § 2º 

do CPC.Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 16 de julho de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 775740 Nr: 29002-89.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOMES E BEZERRA E CIA LTDA ME, JESSYCA 

NAGANO BEZERRA, JACKELINE NAGANO BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A-MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO
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PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JESSYCA NAGANO BEZERRA, Cpf: 

02484920121, Rg: 19744539-7, brasileiro(a), solteiro(a), comerciante e 

atualmente em local incerto e não sabido JACKELINE NAGANO BEZERRA, 

Cpf: 02847637133, brasileiro(a), solteiro(a), estudante. 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 parte autora ingressou com Ação de Cobrança 

visando receber o valor de R$ 82.839,32, ante a inadimplência da parte 

requerida

Despacho/Decisão: Vistos etc...Defiro o pleito de fls. 152.Assim, 

expeça-se mandado de citação das requeridas ao endereço: Rua 23, nº 

51, Bairro Boa Esperança, nesta cidade, observando o comprovante de 

pagamento de diligência de fls. 157.CASO A DILIGÊNCIA RETORNE 

INFRUTÍFERA, expeça-se edital de citação com prazo de 20 dias, 

salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC, o edital 

deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Gestor.Após, intime-se o requerente para, em 30 dias, retirar e comprovar 

a sua publicação - uma vez em jornal local de grande circulação - 

conforme disposto no parágrafo único do referido artigo, sob pena de 

extinção por manifesto desinteresse.Decorrido o prazo sem manifestação, 

nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o 

Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser intimado 

pessoalmente para os devidos fins.Em caso de silêncio, intime-se o 

requerente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias 

com a mesma admoestação.Saliento que pedidos protelatórios que não 

tenham a finalidade de cumprir a determinação acima serão inadmitidos, 

além do que, darão azo à aplicação da multa de 10% do valor da causa em 

favor do Estado, disposta no artigo 77, inciso IV, § 2º do CPC.Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 16 de julho de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 869020 Nr: 8794-16.2014.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACK TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 

ME, LASARO WELTON GOMES FURTADO, MARIA APARECIDA DE JESUS 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL DA SILVA BARBOSA 

- OAB:OAB/MT 11.510

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ATACK TRANSPORTES RODOVIARIOS 

LTDA ME, CNPJ: 03608865000123, Inscrição Estadual: 131924613 e 

atualmente em local incerto e não sabido MARIA APARECIDA DE JESUS 

MARTINS, Cpf: 15675769153, Rg: 019.552, brasileiro(a), viuvo(a), 

empresária. 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 parte autora ingressou com Ação de Cobrança 

visando receber o valor de R$ 95.302,06, ante a inadimplência da parte 

requerida

Despacho/Decisão: Vistos etc.Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por 

BANCO DO BRASIL S/A em face de LASARO WELTON GOMES FURTADO 

E OUTROS, todos qualificados nos autos em epígrafe.LASARO WELTON 

GOMES FURTADO foi citado às fls. 76 e em contestação de fls. 63/69 

anunciou a existência da ação declaratória n. 44800-56.2013.811.0041 em 

trâmite na 7ª Vara Cível, arguiu a sua ilegitimidade passiva e pugnou pela 

denunciação da lide de João Oliveira Maia.Mister se faz destacar que, ao 

verificar os andamentos processuais lançados no sítio eletrônico do 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, quanto aos autos anunciados 

pelo réu - ação declaratória n. 44800-56.2013.811.0041 que tramitaram na 

7ª Vara Cível desta Capital, ajuizada por LASARO WELTON GOMES 

FURTADO em face de BANCO DO BRASIL S/A, é possível verificar que 

transitou em julgado a sentença prolatada aos 04/04/2016, que declarou 

inexistente qualquer dívida do autor no contrato objeto do litígio que, como 

se infere da decisão interlocutória inicial (de 31/10/2013) refere-se ao 

contrato de n. 4611439, ou seja, do mesmo pacto que instrui esta ação de 

cobrança.Considerando que a declaração prolatada no caderno 

processual em comento fez coisa julgada, não há ensejo à continuidade 

do feito com relação a este réu, ante a declaração de que este nada deve 

à instituição financeira no que concerne ao contrato que ampara esta 

ação.Como consequência, manifesta a sua ilegitimidade passiva, sendo 

esta a razão pela qual, nos termos do art. 485, VI do CPC, JULGO E 

DECLARO extinta esta ação apenas em face de LASARO WELTON 

GOMES FURTADO e, como consequência, condeno a instituição financeira 

ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 5.000,00, na 

forma do art. 85, § 2º do CPC.Nada obstante, determino o prosseguimento 

do feito quanto aos demais réus ainda não citados e, sobre estes, destaco 

que em pesquisa realizada via Infojud nesta data, constam até hoje os 

mesmos dados dispostos no ano de 2015 (fls. 92/93) e, sobre os quais, já 

foram procedidas as infrutíferas diligências de fls. 105, 107, 134, 155, 

164, 172 e 175, revelando-se manifesto que estes se encontram em local 

incerto e não sabido, notadamente diante de a certidão lavrada por Oficial 

de Justiça da notícia que a empresa há muito encerrou suas atividades 

(fls. 105 e 164).Desta feita, expeça-se edital de citação com prazo de 20 

dias, salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC, o 

edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser 

certificado.Após, intime-se o autor para, em 30 dias, retirar e comprovar a 

sua publicação - uma vez em jornal local de grande circulação - conforme 

disposto no parágrafo único do referido artigo.Decorrido o prazo sem 

manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como 

curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser 

intimado pessoalmente para os devidos fins.Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 16 de julho de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 427528 Nr: 9771-47.2010.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE ECON. E PROF. DE SAÚDE DE MT 

LTDA-UNICRED MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA CRISTINA COSTA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TEREZA CRISTINA COSTA GOMES, Cpf: 

15868204867, brasileiro(a). 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 
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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 parte autora ingressou com Ação de Cobrança 

visando receber o valor de R$ 26.928,45, ante a inadimplência da parte 

requerida

Despacho/Decisão: Vistos etc...Não obstante o pleito de fls. 122, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa de endereço atualizado da 

requerida por meio do Sistema Infojud, ocasião em que obtive êxito 

(extrato em anexo).Desta feita, cite-se a parte requerida, via carta com 

aviso de recebimento a ser encaminhada ao endereço: Rua Atílio Piffer, N° 

489, 51 B, Bairro: Casa Verde, São Paulo/SP, CEP: 02516-000.CASO O AR 

RETORNE NEGATIVO, expeça-se edital de citação com prazo de 20 dias, 

salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC/2015, o 

edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo 

Sr. Gestor.Após, intime-se a parte requerente para, em 30 dias, retirar e 

comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local de grande 

circulação - conforme disposto no parágrafo único do referido artigo, sob 

pena de extinção do feito.Decorrido o prazo sem manifestação, nos 

termos do artigo 72, inciso I, do CPC/2015, nomeio como curador especial 

o Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser intimado 

pessoalmente para os devidos fins.Em caso de silêncio e/ou pedidos 

protelatórios, intime-se a parte requerente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 16 de julho de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 755936 Nr: 8011-92.2012.811.0041

 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): MARCOS ROGERIO TICIANELI - ME, MARCOS 

ROGÉRIO TICIANELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DE AMORIM SALES 

- OAB:13.886, WAGNER DE BARROS FERRETI - OAB:13.530, WAGNER 

DE BARROS FERRETI - OAB:13530

 Nos termos da decisão de fls. 256/257, bem como, ante a certidão da 

Contadoria às fls. 260, procedo a itnimação das partes acerca do disposto 

no último parágrafo das fls. 257: "CASO NÃO SEJA POSSÍVEL O 

CÁLCULO PELA CONTADORIA, ante o pedido de fls.253/254 e o despacho 

proferido no feito código 457702 no qual as partes foram intimadas, 

conforme R. Prov.68/2018-CNJ, quanto ao alvará em favor dos requeridos, 

deverão consignar o montante acima R$2.500,00 e o Banco por não ter 

solvido sua parte será motivo de bacenjud."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 775740 Nr: 29002-89.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOMES E BEZERRA E CIA LTDA ME, JESSYCA 

NAGANO BEZERRA, JACKELINE NAGANO BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A-MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para, em 30 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.: 112669 Nr: 3050-26.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES MAR E MAR LTDA, ALVIDES 

ATAIDIO GONÇALVES, EVANGELINA BARROS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:OAB/MS 12179A, MARCO 

ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVIDES ATAÍDIO 

GONÇALVES - OAB:13.440-A, GLEICY LAURA BARROS GONÇALVES 

LIMA - OAB:13441-B

 Vistos.

Com o fito de evitar nulidades futuras, procedo neste momento a anotação 

do Douto advogado Flávio Neves Costa, no sistema Apolo.

Desta feita, intimo a parte requerente para no prazo de 15 dias cumprir o 

despacho de fls. 228, sob pena de extinção por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio e/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.: 954294 Nr: 2242-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DE ABREU AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Da análise dos autos, verifica-se que o requerido não foi localizado até o 

momento, apesar das diversas diligências despendidas nesse sentido, 

razão pela qual, defiro parcialmente o pleito de fls. 124/125, procedendo a 

pesquisa do atual endereço do réu por meio do sistema Infojud, ocasião 

em que não obtive êxito, haja vista que o endereço localizado pertence 

aos genitores do requerido, conforme informação contida na certidão de 

fls. 80.

Desta feita, expeça-se edital de citação com prazo de 20 dias, 

salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC, o edital 

deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Gestor.

Após, intime-se o requerente para, em 30 dias, retirar e comprovar a sua 

publicação - uma vez em jornal local de grande circulação - conforme 

disposto no parágrafo único do referido artigo, sob pena de extinção por 

manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio, intime-se o requerente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.

Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do 

CPC, nomeio como curador especial o Defensor Público em atividade no 

juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 959568 Nr: 4612-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSINEIDE RIBEIRO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 
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IBANEZ - OAB:22.131-A/MT, RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH BLEICH 

- OAB:7655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE DA SILVA CAMPOS 

PINHEIRO - OAB:OAB/MT 19.777

 Vistos etc...Em primeiro lugar, intimo o requerente para, em 15 dias 

depositar o valor referente às diligências complementares efetuadas e 

descritas na certidão de fls. 72/73(...)Da análise dos autos, constata-se 

que a moto não foi localizada até a presente data, haja vista a informação 

prestada pela própria requerida de que apenas emprestou seu nome para 

a aquisição do bem, que sempre esteve na posse de seu namorado 

Waltamir. Ao ser procurado pelo Oficial de Justiça, o Sr. Waltamir informou 

que não sabe o paradeiro da moto, considerando que esta foi levada por 

um Sargento da Polícia Militar, sem dar maiores detalhes e sem qualquer 

comprovação de suas alegações (fls. 72/73).Desta feita, defiro o pleito de 

fls. 91/92 e, CONVERTO ESTA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM 

AÇÃO DE EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 4º do decreto nº. 

911/69(...)Desta forma, cite-se a executada, expedindo-se o mandado de 

citação e demais atos, a ser cumprido no endereço: RUA 25, Nº 381, 

QUADRA 46, BAIRRO JARDIM VITÓRIA, NESTA CIDADE(...)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.No mais(...)vislumbro dos autos a viabilidade da 

realização de pesquisa a fim de localizar bens da executada passíveis de 

serem arrestados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto 

aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Sem prejuízo, 

intimo o exequente para que se manifeste acerca das pesquisas 

realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem arrestados, 

no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo 

prazo, tudo sob pena de extinção por manifesto desinteresse.Em caso de 

silêncio, intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, 

para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 792974 Nr: 47059-58.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSAIR DE CARVALHO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

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

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT

 Vistos etc...

Intimo o requerente, via DJE, acerca do documento acostado às fls. 76/78.

Após, aguarde-se por 10 dias, em nada requerendo, arquivem-se os 

autos com as anotações e baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1075457 Nr: 57716-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DUARTE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANZES - OAB:22131-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932".

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de fls. 117, 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução de Título 

Extrajudicial, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Ademais, quanto ao pleito referente a desbloqueio de valores constritos 

em contas e aplicações financeiras em nome do executado, faço consta 

que inexistem determinações judiciais neste sentido.

Procedo a retirada do Renajud de fls.96.

Após ante a desistência do prazo recursal, arquive-se com as anotações 

e baixas necessárias.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1114324 Nr: 16428-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO SOUSA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967, LEANDRO GARCIA - OAB:OAB/SP 210.137

 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. 61, 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 880963 Nr: 17379-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA MARQUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORIA DE 

CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENEKSON GOMES ALVES 

JUNIOR - OAB:11.721/MT, LUANA GATTAS E SILVA - OAB:14.164-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:8659/MS

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca das fls. 434/440.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1176942 Nr: 42787-79.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINO GERMANO DA CONCEIÇÃO - EMPRESA, EDINO 

GERMANO DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MS 7161

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados por EDINO GERMANO DA 

CONCEIÇÃO - EMPRESA em face de ITAÚ UNIBANCO S/A, para determinar 

a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado para 

operações da mesma espécie no mesmo período e afastamento dos juros 

moratórios, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da 
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citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação e 

mediante o abatimento ao débito em aberto.Condeno o embargado ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor atualizado da causa. Transitada em julgado, sem 

manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas 

devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 733401 Nr: 29646-66.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINO GERMANO DA CONCEIÇÃO - EMPRESA, 

EDINO GERMANO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Segue cópia da sentença prolatada nos autos código 1176942 em apenso.

Tendo em vista a alteração do valor do contrato em face de a sentença no 

apenso, aguarde-se o trânsito em julgado, empós, intime-se o Itaú para 

adequação do seu crédito ao decisum em comento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 264840 Nr: 22581-93.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA RODRIGUES YSHIZUKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUIOMAR MOURA DE 

CARVALHO - OAB:10721

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:18733-A/MT

 Nos termos da decisão de fls. 604/604-verso, bem como, ante a 

complementação do laudo acostada às fls. 611/615, procedo A 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, NO PRAZO COMUM DE 15 (QUINZE) 

DIAS, manifestarem-se quanto aos esclarecimentos de fls. 611/615.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 427528 Nr: 9771-47.2010.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE ECON. E PROF. DE SAÚDE DE MT 

LTDA-UNICRED MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA CRISTINA COSTA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para, em 30 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.: 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:

 Intimação do Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca do pleito de fls. 138/147.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 720839 Nr: 16305-70.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEI DOS REIS JOSÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA ITAÚ LEASING ARRECADAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RAFAEL DEMIAN 

GOMES DE CARVALHO - OAB:10.891/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Vistos, etc.

Não obstante ao pleito de fls. 282/282 e, nos termos da decisão de fls. 274 

procedo à realização do bloqueio on-line quanto à perícia designada nos 

autos, haja vista o silêncio das partes – fls. 284/285.

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/2015.

Com efeito, verifico do extrato em anexo que o referido procedimento 

restou parcialmente exitoso, tendo sido bloqueado o montante de 

R$2.800,00 em nome do BANCO ITAULEASING S/A que será transferido 

para conta dos depósitos judiciais, após a decisão de possíveis arguições 

(art. 854, § 3º do CPC/2015) que será intimado, via DJE, por meio dos seus 

patronos.

Com efeito, DESIGNO o dia 13 de agosto de 2018, às 14h para o início do 

trabalhos, consignando, que os honorários periciais serão levantados 

integralmente quando da entrega do laudo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 402291 Nr: 34127-43.2009.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RED LINE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS 

LTDA ME, VIVIANE LEITE BRANDANI RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para, em 30 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.: 799900 Nr: 6327-98.2013.811.0041

 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: BB LEASING S/A ARRENDAMENTO MECANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARRAIS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar 

nestes autos a devida distribuição da carta precatória encaminhada 

conforme comprovante de fls.108, devendo para tanto, trazer registro de 

andamento processual do site do TJMT ou qualquer outro documento hábil 

para tal finalidade. Deverá, ainda, verificar quaisquer possíveis custas ou 

eventuais diligências cobradas na comarca deprecada.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 339660 Nr: 10091-68.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA ANTONIA MEDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que é público é notoria a incorporação do autor pelo BANCO 

BRADESCOS FINANCIAMENTO S/A, procedam-se a alteração, 

observando, inclusive que a causídica já vem se manifestando em nome 

deste.

Tratam-se os autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada 

pelo BANCO FINASA S/A em face JULIANA ANTONIA MEDRADE.

Às fls. 161, constata-se o termo de óbito da parte ré, obtido através de 

pesquisas realizadas via ANOREG-MT, razão pela qual, o Banco autor foi 

intimado para promover as diligências necessárias para a regularização 

do polo passivo, na forma determinada nos artigos 110, 330 inciso I e 687 

e seguintes, todos do Código de Processo Civil.

Contudo, às fls. 163 o Banco pugna pela expedição de ofício junto ao 

Cartório de Registro Cívil de pessoas naturais desta Comarca, com o 

intuito de obter cópia de certidão de óbito da devedora, o que não 

conheço, uma vez que é dever tão somente da parte interessada 

promover diligências com o intuito de regularização do polo, não cabendo 

a este juízo a realização de diligências quanto a tal ato.

 Desta feita, intimo a instituição financeira, para que no prazo de 15 dias, 

cumpra conforme o despacho de fls. 158.

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, concluso para extinção por 

manifesto desinteresse, ante o AR de fls. 149.

Outrossim, saliento que em caso de pedido protelatório, que não tenha o 

condão de solucionar a pendência acima, será aplicada a multa do artigo 

77, IV do CPC, em 20% do valor da causa em favor do Estado, bem como, 

o feito convertido em execução.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 869020 Nr: 8794-16.2014.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACK TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 

ME, LASARO WELTON GOMES FURTADO, MARIA APARECIDA DE JESUS 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL DA SILVA BARBOSA 

- OAB:OAB/MT 11.510

 Intime-se o autor para, em 30 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 912695 Nr: 38659-84.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO GOUVEA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME FRANCISCO MEIRA 

SILVA - OAB:11811/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341

 ,. Como acima enumerado, MARCO ANTONIO GOUVEA ajuizou esta ação 

objetivando a quitação antecipada dos 09 contratos de empréstimo 

entabulados entre as partes, que tiveram suspenso o pagamento, 

inicialmente firmado mediante desconto em folha de pagamento, em 

decorrência de ação ajuizada para a limitação em 30% de seus 

proventos.Em que pese a expressa anuência do requerente quanto ao 

valor, anunciado pelo requerido às fls. 334 quanto ao contrato n. 

466626517 em R$ 46.521,05, tal fato se refere a um das 09 

avenças.Considerando que o autor desistiu da perícia contábil, anuindo ao 

valor apontado às fls. 334 apenas sobre a 01 dos 09 contratos objeto 

desta ação, bem como a parte ré não impugnou de forma expressa o 

cálculo relacionado aos demais, outra solução não resta senão a 

homologação do valor incontroverso de R$ 46.521,05 referente ao 

contrato n. 466626517 (atualizado até 03/11/2017 – fls. 360), bem como 

homologo o valor declinado pelo autor às fls. 277/319, não refutado pelo 

réu, quanto aos demais, que deverão ser quitados mediante depósito em 

juízo no prazo de cinco dias, devidamente atualizados com juros de mora 

de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, contados de cada 

atualização, sob pena de improcedência do pleito exordial e revogação da 

liminar, com reconhecimento de litigância de má-fé, não se falando em 

parcelamento desse débito.Transcorrido o prazo, devidamente certificado, 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 877555 Nr: 15159-86.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACK TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 

ME, LASARO WELTON GOMES FURTADO, MARIA APARECIDA DE JESUS 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GARCIA RIGOLIN - 

OAB:OAB/MT 18.067, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL DA SILVA BARBOSA 

- OAB:OAB/MT 11.510, SEBASTIÃO CRISOSTOMO BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 17.654

 Intime-se o autor para, em 30 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.: 933808 Nr: 51383-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOC. OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHOP OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO 

LTDA ME, VANDERLEI BATISTA DA SILVA, FRANCISCO IRISMAR 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:OAB/MT 

16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para, em 30 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.: 1109273 Nr: 14383-18.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9173/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:MT 

16.691/A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias contrarrazoar os 

Embargos de Declaração das fls. 214/217.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1109273 Nr: 14383-18.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GETETL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSADB, BDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9173/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:MT 

16.691/A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias contrarrazoar 

osEmbargos de Declaração de fls.214/217.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 792727 Nr: 46816-17.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO GOIS MEDINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONEIA ILDA VERONEZE - 

OAB:9.070-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora para Impugnar no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 858261 Nr: 231-33.2014.811.0041

 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 FIAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISNELE MARIA DE AQUINO FRAPORTI 

TOMAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, MANOEL ARCANJO DAMA FILHO - OAB:4.482, 

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENNO DE PAULA 

MILHOMEM - OAB:17720/MT

 Intime-se o autor para, em 30 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.: 863241 Nr: 4214-40.2014.811.0041

 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: DISAL ADMINISTRAÇÃO DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC FARIAS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - 

OAB:31618-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora se manifestar quanto a 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 45.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB , dar o regular prosseguimento 

ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial (a) de Justiça de fls. 

45, dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1114324 Nr: 16428-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO SOUSA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967, LEANDRO GARCIA - OAB:OAB/SP 210.137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Segue baixa no Renajud.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 835196 Nr: 40404-36.2013.811.0041

 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: ATIVOS S.A SEGURADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 

TELEBORBA LTDA, LEÔNIDAS FREITAS AMORIM, LILIAM MARIA DE 

ALMEIDA NEVES, ANTONIO SÉRGIO AMORIM DIAS, ENIO PEREIRA LEITE, 

NAIR BARBIERI DIAS

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

OAB:13.842-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT, WALLACE ELLER MIRANDA - OAB:52.753/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990, ANDRÉ CASTRILLO - OAB:3990/MT, LUCAS BONATO DE 

AMORIM - OAB:18748

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, indefiro o pleito de fls. 368, haja vista que o pedido de 

reconsideração não é o instrumento adequado para que o juiz proceda a 

sua retratação.

No mais, tendo-se em vista que até o momento os requeridos Enio, Antonio 

e Nair não foram localizados, apesar das diversas diligências despendidas 

nesse sentido, expeça-se edital de citação com prazo de 20 dias, 

salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC, o edital 

deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Gestor.

Após, intime-se o requerente para, em 30 dias, retirar e comprovar a sua 

publicação - uma vez em jornal local de grande circulação - conforme 

disposto no parágrafo único do referido artigo, sob pena de extinção por 

manifesto desinteresse.

Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do 

CPC, nomeio como curador especial o Defensor Público em atividade no 

juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

Não obstante tratar-se de ação de cobrança, em virtude da modalidade de 

citação editalícia, procedo ao CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA designada 

para o dia 08 de agosto de 2018.

Em caso de silêncio, intime-se o requerente, 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.: 1263115 Nr: 25477-26.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICOLA CACHIMBO INTEGRAÇÃO 

AGROPECUÁRIA LTDA, MILTON HEITOR DOS SANTOS, LORENI 

BATISTELLA DOS SANTOS, ANDERSON CASAGRANDE
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:OAB/MT 13.842-A, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimo o requerente para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, 

nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste 

Estado. 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 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, expeça-se mandado de citação ao endereço:

 RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, N° 1500, AP 2503, BAIRRO: 

DUQUE DE CAXIAS II, NESTA CIDADE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1283056 Nr: 2629-11.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DO BANCO MORADA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VARLEIDE ARAUJO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLO IGNACIO PINHEIRO 

DE MACEDO - OAB:RJ 65.541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante a juntada dos documentos de fls. 42/43, expeça-se mandado de 

citação conforme deprecado.

 Insta consignar que o comprovante de pagamento de diligências 

encontra-se acostado às fls. 42-v.

 Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 991854 Nr: 19376-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL ATLAS UCCI - 

OAB:195330/SP, GUSTAVO DALLA VALLE BAPTISTA - OAB:258.491, 

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

 (...)Pois bem.É evidente que a finalidade da recuperação judicial é que a 

Empresa promova a sua reorganização e obtenha o fôlego necessário 

para se reerguer, todavia, ao ver deste Magistrado, se a presente ação 

(busca e apreensão) continuasse neste Juízo Especializado, a devedora 

poderia ver frustrado os objetivos da recuperação judicial (em trâmite no 

Juízo Universal), em prejuízo, em última análise, da comunhão dos 

credores.Ademais, considerando-se que o colendo Superior Tribunal de 

Justiça possui firme entendimento jurisprudencial no sentido de que 

compete ao Juízo universal da recuperação judicial/falimentar decidir 

sobre atos executivos ou constritivos dos bens de sociedade em 

recuperação e/ou falência e, com o fito de evitar eventuais tumultos e 

confusão processual a declinação da competência é a medida que se 

impõe(...)Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o 

presente feito, determinando a remessa dos autos, com as nossas 

homenagens, ao nobre Juízo da 1ª Vara Cível desta Comarca, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 350354 Nr: 20715-79.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANIFICADORA BOM DEMAIS LTDA- ME, 

MARIA TEREZA MAMEDE GOMES DE ARRUDA, FRANCISCO GOMES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA CRISTINA DE AVILA 

COSTA - OAB:22210/O

 Nos termos do artigo 234, §1º do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105, de 16.03.2015), procedo a intimação do(a) douto(a) advogado(a) 

JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA, OAB/MT 22210/O, para, no prazo 

de 3 (três) dias, proceder a devolução dos autos código 350354, 

numeração única 20715-79.2008.811.0041, sob pena de aplicação do 

disposto no parágrafo segundo do artigo acima mencionado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 764152 Nr: 16781-74.2012.811.0041

 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: BB LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, MAURO 

ANGÊLO, MARLA MONICA FAGUNDES CARDOSO ANGELO, ELAINE 

CRISTINA MANZANO, EDMILSON GOMES

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

OAB:13842-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para, em 30 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.: 801322 Nr: 7754-33.2013.811.0041

 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): MARIA COUTINHO SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO CONCEIÇÃO PAULO 

- OAB:15.886/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca do pleito de fls. 134/161.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 776171 Nr: 29465-31.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEMINI PROJETOS INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT
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 Vistos etc...Tratam-se os autos de ação exibição de documentos em fase 

de cumprimento de sentença (honorários advocatícios).Certificou-se o 

trânsito em julgado às fls. 253.Às fls. 263/264 a causídica Cleidi Rosangela 

Hetzel pleiteia pela intimação da empresa requerida para efetuar o 

pagamento da condenação referente aos honorários advocatícios fixados 

na sentença de fls. 249/250.Pois bem.Conquanto aos honorários 

advocatícios de fls. 250 vº, insta consignar que, trata-se a executada de 

empresa em recuperação judicial, razão pela qual, impõe-se, “incontinenti”, 

a suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses 

relativos ao acervo da empresa recuperanda.Com efeito, deverá a parte 

interessada proceder à habilitação de seu crédito e participar do concurso 

de credores no juízo universal, sob pena de se acarretar a indevida 

redução ou constrição do patrimônio da devedora em detrimento dos 

demais credores da recuperanda.Nesse sentido, vejamos:“AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECRETAÇÃO DE 

FALÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 6º DA 

LEI N. 11.101/2005. 1. Segundo dispõe a Lei nº 11.101/2005, em seu artigo 

6º, a decretação de falência ou o deferimento do processamento da 

recuperação judicial suspende o curso de todas as ações e execuções 

em face do devedor. 2. Tendo em vista, portanto, que o processo de 

cumprimento de sentença foi ajuizado antes do decreto de falência do 

grupo econômico ao qual o agravado/réu pertence, ao caso, realmente, 

deve ser aplicado o estatuído no artigo 6º da referida Lei nº 11.101/2005. 

3. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 20150020206558, 5ª Turma 

Cível, Publicado no DJE : 28/10/2015 . Pág.: 218, 21 de Outubro de 2015, 

Relator SEBASTIÃO COELHO”.Posto isso, é fato incontroverso a 

recuperação judicial da executada, assim, restando evidente a 

impossibilidade de pretender, de forma autônoma, a cobrança de valores 

em detrimento do concurso universal, assim, ante a conclusão da 

prestação jurisdicional, arquivem-se os autos com as formalidades de 

praxe. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 790726 Nr: 44777-47.2012.811.0041

 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): ROBERTO CARDOSO DE ANDRADE

 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:

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de ação de depósito em fase de cumprimento de 

sentença ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S/A em face de ROBERTO 

CARDOSO DE ANDRADE.

Indefiro o pleito de fls. 89, ante a impossibilidade de localização do 

devedor, conforme resultado da pesquisa de endereço por meio do 

sistema Infojud (extrato em anexo).

Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens do 

devedor 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 do devedor passíveis de serem penhorados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Com efeito, intimo o exequente para se manifestar acerca das pesquisas 

realizadas neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem penhorados, 

no prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender de direito, tudo sob 

pena de arquivamento do feito.

Decorrido o prazo e, não havendo manifestação do credor no que tange 

as pesquisas realizadas em epígrafe e, tratando-se de direito disponível, 

arquive-se a presente ação com as anotações e baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 283580 Nr: 7229-61.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

COMERC. DE MEDIC., PERF,E COSM DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL NASCIMENTO DOS SANTOS, MARIA 

CONCEIÇÃO ARRUDA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678/PE, DIEGO DE ALMEIDA VARGAS NUNES - 

OAB:10220, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO RIBEIRO DE SÁ - 

OAB:2.521/MT

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, junte-se a petição que se encontra na contracapa, 

observando que já foi anotado o novo causídico, outrossim, indefiro o 

pleito de fls. 150 ante a ausência de previsão legal, ressaltando que o 

prazo pleiteado já transcorreu há muito.

No mais, da análise dos autos, verifica-se que até o momento o executado 

Manoel não foi localizado, apesar das diversas diligências despendidas 

nesse sentido.

Desta feita, expeça-se edital de citação com prazo de 20 dias, 

salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC, o edital 

deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Gestor.

Após, intime-se a exequente para, em 30 dias, retirar e comprovar a sua 

publicação - uma vez em jornal local de grande circulação - conforme 

disposto no parágrafo único do referido artigo.

Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do 

CPC, nomeio como curador especial o Defensor Público em atividade no 

juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

Intimo a exequente para, no prazo de 15 dias informar seu endereço 

atualizado, bem como apresentar bens dos executados passíveis de 

penhora, tudo sob pena de extinção do feito por manifesto desinteresse.

Sem prejuízo, desentranhe-se o AR de fls. 154 juntado equivocadamente, 

uma vez que pertence a outro feito.

Em caso de silêncio, intime-se a exequente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.

Saliento que pedidos protelatórios que não tenham a finalidade de cumprir 

a determinação acima serão inadmitidos, além do que, darão azo à 

aplicação da multa de 20% do valor da causa em favor do Estado, 

conforme disposto no artigo 77, inciso IV, § 2º do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 453698 Nr: 25412-75.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->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): JOSÉ MARIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 89/90.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1122629 Nr: 19888-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CHEIDA MELLO

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

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-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. 61/62.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 938424 Nr: 53872-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCIMAR FERREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT, RENATA 

CINTRA - OAB:4.482/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. 114/115.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1159203 Nr: 35608-94.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIELA AMANDA SILVA DO ESPIRITO 

SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 62/63.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 870555 Nr: 10495-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTICA MATIZ LTDA, WALBER SANTOS PIO 

CODEÇO, RUTHLENNY SEMIRAMYS ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

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

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 102/104.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 923205 Nr: 45351-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J M BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP, MARIO 

LUIZ DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-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. 164/165.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1066288 Nr: 53811-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEVINO DA CUNHA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 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. 105/106.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 794094 Nr: 399-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FALCÃO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE 

SERVIÇOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10.604/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A, 

ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA - OAB:30.820/ RS

 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. 119/120.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 754108 Nr: 6071-92.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO APARECIDO DO NASCIMENTO 

SANTANA

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

OAB:341167/SP, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:13.994-A, PAULO JOSÉ CRAVO SOSTER - OAB:61.362, THAIS 

CZARNABAY - OAB:95551

 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. 134/136.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 822463 Nr: 28634-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO JOSE OLIVEIRA MELO

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

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

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13.604-A/MT

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca das fls. 165/167.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 749065 Nr: 674-52.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANCAL CALÇADOS LTDA, SOLESMAR 

KUBA DE CAMPOS, HANNA YOUSSEF SABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora para se manifestar quanto a Carta Precatória 

de fls.84/105 no prazo de 15 (quinze) dias, dando o devido 

prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 814939 Nr: 21393-21.2013.811.0041

 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: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARA PEREIRA RAGUZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281/O

 Intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar 

nestes autos a devida distribuição das cartas precatórias encaminhadas 
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conforme comprovante de fls.182, 183 e 184 devendo para tanto, trazer 

registro de andamento processual do site do TJMT ou qualquer outro 

documento hábil para tal finalidade. Deverá, ainda, verificar quaisquer 

possíveis custas ou eventuais diligências cobradas na comarca 

deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1001138 Nr: 23908-58.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. C. MUDIM ME, MARCELO CANTÃO MUNDIM

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

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Requerente para, no prazo de 05(cinco)dias, 

manifestar-se acerca de fls. 45, dando o devido prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 783363 Nr: 37060-81.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHN IMPORTAÇÕES LTDA ME, CANDIDO 

ALVES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI 

- OAB:13605-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:MT 

16.691-A, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:13605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora para manifestar-se a cerca do A.R. de fls. 132, 

no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1053879 Nr: 48288-48.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADYAN LUIZA BALDISSERA - ME, NADYAN 

LUIZA BALDISSERA, LUIZ BALDISSERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar 

nestes autos a devida distribuição da carta precatória encaminhada 

conforme comprovante de fls. 89, devendo para tanto, trazer registro de 

andamento processual do site do TJMT ou qualquer outro documento hábil 

para tal finalidade. Deverá, ainda, verificar quaisquer possíveis custas ou 

eventuais diligências cobradas na comarca deprecada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 856657 Nr: 58946-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILCAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE AUTO 

PEÇAS LTDA

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

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX BENEDITO DE SOUZA - 

OAB:20618/O

 ,.É o relatório necessário.Primeiramente, constato que assiste razão ao 

Embargante quanto ao erro material, posto que firmou o dispositivo do 

decisum: ACOLHO estes Embargos à Execução e JULGO E DECLARO 

EXTINTA a AÇÃO MONITÓRIA ajuizada..", quando deveria ser Embargos à 

Monitória.Outrossim, quando da interposição da Monitória esta foi 

regularmente instruída com os documentos que entende necessário para 

deslinde da causa e contestada a ação, por meio do Embargos à Monitória, 

aventa a inexistência deste, afetando a prova dos fatos articulados, mais 

precisamente o contrato completo, baseando esta em extratos unilaterais 

e parte do contrato de abertura de crédito, portanto, não poderia em casos 

como este, sanear o feito e intimar a parte para juntar peças que seriam 

necessárias para uma sentença favorável, sob pena de ferir o princípio da 

imparcialidade e da análise das pretensões tal como requeridas.Portanto, 

não há de se falar em omissão em sentença que aprecia os pedidos das 

partes, não se falando em oportunidade para apresentar documento que 

não é novo, não havendo de se apreciar o artigo 357 do CPC de forma tão 

ampla como pretendido pelo Embargante, principalmente, quando a prova 

se refere a documento necessário para interposição da ação.Por fim, faço 

constar que não vislumbro motivação para aplicação da multa do artigo 

1026 do CPC.Desta feita, REJEITO EM PARTE os Declaratórios, apenas 

para corrigir o erro material constante no dispositivo, alterando de 

"Embargos à Execução" para EMBARGOS À MONITÓRIA", mantendo no 

mais a sentença tal como foi lançada.Intime-se. Transitada em julgado e em 

nada requerendo, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 792425 Nr: 46520-92.2012.811.0041

 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): CLASMAT COMERCIO DE CEREAIS LTDA ME, 

ARI ROSA DOS SANTOS, CLEONICE SOUZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora depositar a diligência 

nos termos do Provimento 14/2016-CGJ, para cumprimento de mandado já 

expedido nos autos.Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB 

que dispõe: “(...) 2 – não recolhida a diligência e, caracterizado o 

abandono da ação, deverá o senhor Gestor, intimar o autor para cumprir 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, via DJE e AR, sob pena de 

extinção. 3 – o mesmo procedimento do item 2, deverá ser adotado em 

todos os processos, cuja parte, não atendeu a determinação judicial, 

visando dar maior celeridade aos cadernos processuais(...)”, procedo o 

impulsionamento do feito para expedição de carta de intimação do autor, 

com a finalidade de dar o regular prosseguimento ao processo. Ato 

contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT...

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028474-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO ALVES DE VASCONCELOS (EXECUTADO)

SEMENTES FERTIL PRODUCAO IND E COM IMP E EXPORT LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1028474-62.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: SEMENTES FERTIL PRODUCAO IND E COM IMP E 

EXPORT LTDA, GILBERTO ALVES DE VASCONCELOS Vistos etc.. 

Citem-se os executados, expedindo-se o mandado de citação e penhora, 

para pagar o débito em 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve o 
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senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder 

de imediato a penhora de tantos bens quanto bastem para a garantia do 

juízo e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos, na 

forma prevista no artigo 829 do CPC. Conste no mandado a possibilidade 

de os executados reconhecerem a dívida e, mediante o depósito de 30% 

do valor do débito, mais custas judiciais e honorários advocatícios, poder 

parcelar o saldo remanescente em até 06 prestações mensais e 

consecutivas, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, 

conforme dispõe o artigo 916 do CPC. Fixo os honorários advocatícios em 

10% do valor da causa, observando que, no caso de pronto pagamento, 

nos termos do artigo 827 do mesmo códex, estes serão reduzidos pela 

metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, do CPC, intimo o requerente 

para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos termos do 

Provimento nº. 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT. Senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Cumpra-se, servindo como mandado a cópia desta decisão, 

devidamente assinada pelo Gestor do Juízo, nos termos da sugestão “b” 

constante no item 2.6.1 do Processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Citem-se. 

Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028982-08.2017.8.11.0041

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:

EDWILSON ROBERTO MORAES DE SENA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1028982-08.2017.8.11.0041 REQUERENTE: PORTOSEG S/A - 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: EDWILSON 

ROBERTO MORAES DE SENA Vistos etc.. 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:JYZ-0980 (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 10.931/04. 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”. Intimo o requerente para, em 15 dias promover ao 

depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. Senão vejamos: Art. 4º 

A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 
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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. 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. Cumpra-se, 

servindo como mandado a cópia desta decisão, devidamente assinada 

pelo Gestor do Juízo, nos termos da sugestão “b” constante no item 2.6.1 

do Processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho 

Nacional de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013919-06.2018.8.11.0041

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:

RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1013919-06.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RAFAEL DE 

OLIVEIRA COTRIM DIAS Vistos etc. Tratam-se de Embargos de Declaração 

opostos pelo Bradesco Administradora de Consórcio Ltda no ID.13848721 

e reiterado no ID 13848731, em face de a interlocutória ID.13687047, que 

em resumo procura rediscutir o posicionamento firmado no que tange a 

permanência do bem na Comarca até regular citação com transcorrer do 

prazo para purgação da mora, alegando que se encontra em 

descompasso com a Lei, firmando, ainda, que muitas das vezes o bem é 

apreendido e o réu não citado. É o relatório necessário. Inicialmente, tenho 

que para modificar o posicionamento por mim mantido em todas as 

liminares de busca e apreensão, há de se convir, que não será por 

intermédio deste, até porque, as Leis estão subjugada a princípios 

Constitucionais, principalmente do contraditório, assim como, o prazo da 

purgação começa a correr da citação e não do ato de busca e apreensão, 

até porque, ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo por 

ordem judicial, sem o devido conhecimento que se da por ato citatório. 

Outrossim, apesar de aduzir que muitos bens são apreendidos sem 

citação, da mesma forma, muitos processos são abandonados após a 

recuperação do veículo, apesar de multa e outras penas judiciais. Desta 

feita, mantenho a decisão atacada. Ademais, tal situação fática já se 

encontra sedimentada no Tribunal deste Estado: E M E N T Abusca E 

apreensão – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI Nº 911/69 – NOVA 

REDAÇÃO – LEI Nº 10.931/04 – PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA comarca 

ENQUANTO DURAR O PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA – 

POSSIBILIDADE – PRAZO COM INÍCIO APÓS A CITAÇÃO – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Não incorre em erro a decisão que 

veda a retirada do bem da comarca, em cumprimento a liminar de busca e 

apreensão embasado em alienação fiduciária, visando a sua venda 

antecipada, baseando-se na possibilidade de purgação da mora. O prazo 

da execução da liminar tem início após a citação. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017) Assim, REJEITO os 

declaratórios. Cumpra-se o disposto no ID.13687047. CUIABÁ, 17 de julho 

de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029885-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERMINIA DOS SANTOS CONCEICAO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1029885-43.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: ERMINIA DOS SANTOS CONCEICAO - ME 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 ID. 13823712, JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do CPC. Quanto ao pedido de baixa na restrição 

judicial inserida via Sistema Renajud, faço constar que não há 

determinação judicial nesse sentido. Ante a desistência de prazo recursal, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 16 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029858-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLINY TELLES NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1029858-60.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO PAN S.A. 

REQUERIDO: KAROLINY TELLES NUNES 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 ID. 11280209, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de 

Busca e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Quanto 

ao pedido de baixa na restrição judicial inserida via Sistema Renajud, faço 

constar que não há determinação judicial nesse sentido. Após o transito 

em julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 16 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029783-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEISSON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1029783-21.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: GLEISSON PEREIRA DOS 

SANTOS Vistos. Não conheço do pedido de substituição de original por 

fotocópia, posto se tratar de processo eletrônico. 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 
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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 ID. 13742990, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de 

Busca e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro 

o pleito concernente à baixa nos restritivos em nome do requerido 

oriundos desta demanda, bem como de expedição de ofício ao Detran/MT 

para desbloqueio do bem, haja vista a inexistência de determinação judicial 

nesse sentido. Ante a renúncia de prazo recursal, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 16 de julho de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010535-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON CARDOSO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002614-25.2018.8.11.0041

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:

LUCAS EDUARDO MARTINS (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência do ofício expedido, bem como 

comprovar o protocolo do referido, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033580-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VENINA RODRIGUES DE SOUZA BORGES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora devidamente intimada 

para manifestar sobre Decurso de Prazo de Dilação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015877-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR HACK (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005368-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NUMBER INTERMEDIACOES DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA (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: 1011839-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER DE ALMEIDA BARRETO (EXECUTADO)

REGIANE CRISTINA DE ALMEIDA BARRETO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora 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: 1013750-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CITROFRUTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 

LTDA - ME (EXECUTADO)

EDSON CARLOS DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005989-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOBSON ALEXSANDER NOGUEIRA BEZERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

providenciar a citação e intimação da apreensão do requerido, no prazo 

de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que não serão analisados 

pedidos repetidos já analisados e REVOGAÇÃO DA LIMINAR. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá, 17.07.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031166-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA CANAVARROS NASSER PINHEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

providenciar a citação e intimação da apreensão no prazo de cinco dias, 

sob pena de extinção e REVOGAÇÃO DA LIMINAR, 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, 17.07.18
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000134-11.2017.8.11.0041

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:

WIBINY NEGUEBY ALMEIDA MACIEL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO TRAJANO FILHO OAB - MT0007098A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

providenciar a citação e intimação do requerido da apreensão, por uma 

das formas de Lei, no prazo de cinco dias, SEM PRORROGAÇÃO, sob 

pena de extinção e REVOGAÇÃO DA LIMINAR, advertindo que não serão 

analisados pedidos repetidos já analisados.Caso pretenda 

desentranhamento de mandado, deverá estar acompanhado da diligência, 

senão prevalecerá a presente determinação.Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e conclusos.Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001074-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO JUSTINO MOTA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

17.07.18

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004426-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUGIWARA & ANACLETO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

17.07.18

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023965-88.2017.8.11.0041

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:

VOLJAX BATERIAS LTDA - ME (RÉU)

VIVIANE CARINE REZEPOKA CALGARO (RÉU)

LAERCIO CALGARO (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

17.07.18

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011762-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOLMAND IND. COM. DE CONFECCOES E INFORMATICA LTDA (RÉU)

ESTEFANI MARTINS GOMES (RÉU)

MARCOS CEZAR CHERENIETA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

17.07.18

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035117-36.2017.8.11.0041

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:

ARMAZEM COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

17.07.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009796-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. 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, 17.07.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010881-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES MARTINS DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 
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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, 

17.07.18

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001837-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI RODRIGUES MONTALVAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para esclarecer se o acordo abrange 

todos os requeridos, pois ali na avença postula pela extinção do feito. 

Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 17.07.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007571-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO BENEDITO JUVENAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se a parte requerida para pagar a condenação em 

quinze dias, sob pena de multa de dez por cento e penhora. Havendo 

pagamento, diga o credor. Ao contrário, Converto a ação em Execução de 

Sentença e aplico a multa de dez por cento e fixo honorários advocatícios 

em 10%(dez por cento) do valor do débito. Caso em que, defiro a penhora 

on line, devendo ser apresentado demonstrativo de débito atualizado com 

as verbas acima. Após, conclusos para efetivação. Cumpra-se. Cuiabá, 

17.07.18

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003551-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZABELA FERREIRA FREIRE (RÉU)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1017568-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE FREIRE ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA CRISTINE FREIRE ALVES OAB - 308.222.972-72 (CURADOR)

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS OAB - MT15626/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para manifestar sobre documentos 

acostados pelo requerido e depósito, manifestando se tem por satisfeita 

com a obrigação. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 17.07.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013737-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

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 (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033588-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDISON FERNANDES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021597-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO ALVES MENDONCA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.Considerando que o processo de execução possui 

procedimento próprio, não dispensando a atuação do meirinho, adite-se o 

mandado nos endereços declinados pelo autor.Cumpra-se. Deverá a Parte 

Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou oferecer meios 

para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento do mandado 

necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038831-04.2017.8.11.0041

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:

ALEXANDRE JOSE DA SILVA (EXECUTADO)
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Deverá a parte autora tomar ciência da carta precatória expedida, bem 

como comprovar sua distribuição, no prazo legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005619-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A pretensão do autor resta prejudicado diante dos IDs 

13985408 e 13990098. Assim, deverá postular em face da liberação do 

bem noticiado na inicial, providenciando os demais atos processuais. 

Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 17.07.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011956-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB SHOWS E ENTRETENIMENTO EIRELI - EPP (EXECUTADO)

ERITON AQUILES SICHIERI BEZERRA (EXECUTADO)

JORGETE CAROLINE FERREIRA FERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se a parte executada por edital do arresto do ID 

9617783, salientando que o silêncio acarretará conversão do arresto em 

penhora. Decorrido o prazo, certifique-se, havendo manifestação, diga o 

autor. Ao contrário, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 17.07.18

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021433-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THEREZINHA ALVES DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT0010246A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para manifestar sobre postulação do 

requerido e após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 17.07.18

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013011-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O.A.A.B PAVIMENTACAO, CONSTRUTORA, AGROINDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA - ME (AUTOR)

ANDRE BELLANDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Deverá a parte requerida desbloquear e deixar a disposição do autor os 

depósitos efetivados em sua conta, sob pena de multa diária de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) limitada a R$ 163.455,00 (cento e sessenta e 

três mil quatrocentos e quarenta e cinco reais), no prazo de 5 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020405-07.2018.8.11.0041

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:

ELIANE MARIA DA CRUZ ALENCAR (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, 17.07.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006335-82.2018.8.11.0041

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:

SANDRO SOARES DA SILVA (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, 17.07.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021231-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABDIAS REGINALDO RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008730-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDER DUARTE E SOUZA (RÉU)

MT COMERCIO DE ACESSORIOS E BIJOUTERIAS LTDA - ME (RÉU)

ELCIENE RESENDE DE MIRANDA (RÉU)

DARIO FRANCISCO LANDOLFI SALINAS (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 
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do mandado necessário, uma vez que conforme id.13742437 a diligência 

paga já foram utilizadas e não corresponde ao bairro citado na inicial. 

Deverá a parte autora tomar ciência da carta precatória expedida, bem 

como comprovar sua distribuição, no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021352-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LICIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015695-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICOELLI BICUDO MENDES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURAT DOGAN OAB - MT6917/O (ADVOGADO)

NILTON ARRUDA MORENO OAB - MT0005415S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos, e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020858-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA TORQUATO DA SILVA TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA OAB - MT18103/O (ADVOGADO)

JEAN DE OLIVEIRA CELESTINO BATISTA OAB - MT21545/O (ADVOGADO)

CLEONES CELESTINO BATISTA OAB - MT12141/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada 

sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17.07.18

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017961-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SLEBEN SOARES FOGACA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES NEY JOSE GOMES OAB - MS0008659A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Em face da anuência da parte autora com o valor depositado 

pelo requerido, tenho por cumprida a obrigação, nada mais havendo que 

reclamar nos autos. Expeça-se alvará em seu favor e após, arquive-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016326-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA AMELIA SOARES VARGAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMIR SAUL AMIDEN OAB - MT0020927A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Diante da manifestação da parte requerida, intime-se o autor 

para cumprir toda determinação do ID n. 12811424, no prazo legal, sob 

pena de multa diária de R$ 500,00(quinhentos reais). Cumprida 

determinação acima, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09.07.18.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021377-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEI MENDES FERRACINI (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Cite-se para pagar ou embargar, em quinze dias, constando todas 

às advertências previstas no artigo 700 e seguintes do CPC. Fixo os 

honorários advocatícios em 5%(cinco por cento) da causa. Consigne-se 

no mandado que caso haja pronto pagamento, estará isento de custas. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17.07.18

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021573-44.2018.8.11.0041

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:

FELIPE MEIRELLES VENTURA - ME (RÉU)

FELIPE MEIRELLES VENTURA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Cite-se para pagar ou embargar, em quinze dias, constando todas 

às advertências previstas no artigo 700 e seguintes do CPC. Fixo os 

honorários advocatícios em 5%(cinco por cento) da causa. Consigne-se 

no mandado que caso haja pronto pagamento, estará isento de custas. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17.07.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021482-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEMILSON REGINALDO RAMIRES (EXECUTADO)

BIKES BRASIL, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato e APRESENTAR O 

TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL ANUNCIADO NA INICIAL, DE FORMA 

LEGÍVEL E ASSINADA PELA PARTE EXECUTADA em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 17.07.18.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1021421-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RILDO ALVES BEZERRA (EMBARGANTE)

OTICA SANTOS DUMONT LTDA - ME (EMBARGANTE)

ELISABETE APARECIDA ALVES BEZERRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE MELO MIOTTO OAB - MT0019512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

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, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 17.07.18.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008656-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA CAMPOS FERREIRA BIGNELLI (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: 1020081-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONDON & NASCIMENTO LTDA ME - ME (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011960-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ROSARIO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

NOTA AO AUTOR/APELADO: Deverá o apelado responder o recurso de 

apelação, no prazo de Lei

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036419-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT0013082A (ADVOGADO)

ALDO KELLER NETO OAB - MT20994/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX (RÉU)

 

Vistos, etc. Conforme certidão já foi enviado o Email. Assim, deverá o 

autor proceder o recolhimento no prazo legal após a emissão da guia. 

Cumpra-se. Cuiabá, 16.07.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018582-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERSON CAMPOS CONTO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Defiro a dilação do feito até cumprimento do acordo. Após, 

digam-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 16.07.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014324-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA FELIPE DA SILVA MENDANHA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. A parte somente pode postular em juízo através de advogado 

constituído nos autos, o que não ocorreu com a parte requerida, razão 

pela qual, resta inviável homologar acordo. Entretanto, considerando que 

as partes fizeram composição amigável, com anuência expressa da parte 

requerida, com relação ao débito em aberto, Julgo por Resolução de Mérito 

a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. Revogo a liminar concedida 

nos autos. Custas pelo autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo, oficie-se ao Detran para exclusão da 

restrição judicial e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 16.07.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010258-53.2017.8.11.0041

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:

MIRTA ROTHER (RÉU)

H.M.R. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - ME (RÉU)

 

Vistos, etc. Banco do Brasil S/A, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com a presente Ação Monitória, contra H.M.R. Indústria e 

Comércio de Materiais de Construção Ltda e Mirta Rother, visando o 

recebimento da importância total de R$ 158.180,62 (cento e cinquenta e 

oito mil, cento e oitenta reais e sessenta e dois centavos), originário do 

Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex nº 364.308.05. As 

partes requeridas não honraram em saldar os valores que lhes foram 

creditados. Rogou pela procedência dos pedidos contidos na inicial, para 

ser convertido o mandado inicial em execução. Instruiu seu pedido com 

documentos acostados aos ids. Num. Num. 5858359 - Pág. 1/Num. 

5858381 - Pág. 16 e Num. 5858392 - Pág. 1/Num. 5858392 - Pág. 2. A 

parte requerida H.M.R. Indústria e Comércio de Materiais de Construção 

Ltda fora citada por edital ao id. Num. Num. 12664759 - Pág. 1/ Num. 

12664764 - Pág. 2 e deixou transcorrer o prazo assinalado sem 

apresentar defesa, conforme certificado nos autos ao id. Num. Num. 

13348798 - Pág. 1. Razão pela qual, foi-lhe decretada a revelia e nomeada 
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Curadora Especial ao id. Num. 13365711 - Pág. 1. A parte requerida Mirta 

Rother foi citada conforme diligência do oficial de justiça (id. 7988147) e 

deixou transcorrer o prazo assinalado sem apresentar defesa, conforme 

certificado no id. 14176729. A parte requerida apresentou embargos 

monitórios aos ids. Num. 13706061 - Pág. 1/ Num. 13706061 - Pág. 3. No 

mérito, aduziu acerca da Curadoria Especial, podendo ser contestado 

genericamente o feito na falta de elementos para defesa, não se aplicando 

o ônus da impugnação específica. Rogou pela improcedência dos pedidos. 

Juntou documento no id. Num. 13706117 - Pág. 1/ Num. 13706133 - Pág. 5. 

O requerente apresentou sua réplica ao id. Num. 13892931 - Pág. 1/ Num. 

13892931 - Pág. 2, na qual rebate a contestação, ratificando a tese inicial. 

Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se a presente de Ação Monitória, contra H.M.R. Indústria e 

Comércio de Materiais de Construção Ltda e Mirta Rother, visando o 

recebimento da importância total de R$ 158.180,62 (cento e cinquenta e 

oito mil, cento e oitenta reais e sessenta e dois centavos), originário do 

Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex nº 364.308.05. A 

primeira requerida apresentou embargos monitórios e aduziu acerca da 

Curadoria Especial, podendo ser contestado genericamente o feito na falta 

de elementos para defesa, não se aplicando o ônus da impugnação 

específica. Rogou pela improcedência dos pedidos. 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. Na Ação 

Monitória, necessita apenas o autor provar, com prova escrita, a dívida 

sem força executiva, conforme disciplina o artigo 700 do Novo Código de 

Processo Civil. Portanto, satisfeito está o dispositivo legal. Nesta espécie 

de ação, propicia ao devedor, por meio dos embargos (art. 702 NCPC), 

discutir o débito consubstanciado na prova escrita sem eficácia de título 

executivo exibida pelo credor. Neste caso, será sempre do réu o ônus da 

prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar 

(art. 373, II do NCPC), sob pena de rejeição dos embargos e constituição, 

de pleno direito, do título executivo judicial. Diante da documentação 

trazida nos autos, não resta dúvidas de que a requerente possui em seu 

poder, documento escrito que comprova a dívida da parte requerida. A 

parte requerida apresentou defesa com negativa geral, não demonstrando 

o pagamento da obrigação, e nem questiona o débito. No caso em tela, 

melhor sorte teve o autor em demonstrar o débito e a mora, não podendo 

prevalecer à defesa apresentada. Diante do exposto e considerando o 

que mais consta dos autos, NÃO ACOLHO os Embargos ofertados pela 

parte requerida, em consequência, julgo Com Resolução de Mérito a 

presente Ação Monitória com fundamento no que dispõe o artigo 487-I do 

NCPC, e constituo de pleno direito em título executivo judicial, convertendo 

o mandado inicial em mandado de Execução, tendo a dívida no valor de R$ 

158.180,62 (cento e cinquenta e oito mil, cento e oitenta reais e sessenta 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 as requeridas 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 as requeridas para pagarem 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, 16.07.18

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015406-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA FERREIRA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

 

NOTA AO REQUERIDO/APELADO: Deverá o apelado responder o recurso 

de apelação acostado aos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010712-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE EVANGELISTA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO BARROS DUARTE OAB - MT5373/O (ADVOGADO)

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência do ofício expedido, bem como 

comprovar o protocolo do referido, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031665-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO LIMA LEITE (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência do ofício expedido, bem como 

comprovar o protocolo do referido, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1080281 Nr: 1629-44.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONY BARBOSA DE OLIVEIRA

 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:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre as 

respostas de pesquisa online.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1162731 Nr: 37071-71.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INEZ RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora tomar conhecimento sobre as informações 

positivas e/ou negativas fornecidas da Receita Federal arquivadas na 

pasta 05/2017 do cartório desta vara e ainda, sobre a pesquisa efetivada 

no Renajud, no prazo legal. Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1064066 Nr: 52742-71.2015.811.0041

 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: CAIXA CONSORCIOS S/A ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIZAEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:88492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029718/7/2018 Página 217 de 507



ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Mizael dos Santos, Cpf: 01674721196, Rg: 

17153557 SSP MT

Valor das Custas Processuais:

Prazo para pagamento:

Pagamento sob pena de:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 879921 Nr: 16711-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLCLES CARVALHO FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP

 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.: 1072923 Nr: 56625-26.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA CINTRA CARVALHO, TANIA 

MARIA CINTRA CARVALHO

 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:, MARILTON PROCÓPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604/MT

 Deverá a parte autora tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 27979 Nr: 1257-04.1993.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIANO RIBEIRO FILHO, GENY DE FÁTIMA 

MODESTO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA. - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON RIBEIRO - 

OAB:48562/SP

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora apresentar a Matrícula 

n° 9.275 do RGI de Tangará da Serra/MT ou eventual novo registro da 

mesma, no prazo legal de 05 (cinco) dias, vez que foi apresentada apenas 

a n° 12.430 do RGI de Diamantino/MT, que é seu registro anterior.

 Intimação da Parte Autora

 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

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre a 

petição de fls. 141, e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 

(cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1064066 Nr: 52742-71.2015.811.0041

 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: CAIXA CONSORCIOS S/A ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIZAEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:88492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Fica a parte Autora intimada para, querendo, 

retirar o Edital expedido, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 407714 Nr: 38983-50.2009.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA ELIZA DE LIMA MENEGHELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

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

OAB:8.920-B/MT, MARIA RITA SOARES CARVALHO - OAB:12.985/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIOGO DE OLIVEIRA 

DA CRUZ, para devolução dos autos nº 38983-50.2009.811.0041, 

Protocolo 407714, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 68598 Nr: 7306-36.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORDATA IND. E COM. FORMULÁRIOS 

CONTÍNUOS LTDA, JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, CARLOS CEZAR 

BERTONI, ARI GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO MENDES DE OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:134474/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, MARIO MEDEIROS NETO - OAB:12073 MT, SILVANO 

MACEDO GALVÃO - OAB:4.699/MT

 Vistos, etc.

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, conforme 

anunciado pelo credor, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no que 

determina o artigo 924-II do CPC. Proceda-se levantamento de penhora, se 

existente. Custas pelo executado.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1119894 Nr: 18733-49.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO CALHAO BARINI, DARLENE 
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SEBASTIANA DE ASSIS BARINI, AURORA CONSTRUÇÕES 

INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, TIAGO VIANNA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINÍCIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14.690/MT, JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10.962-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARIANA ZACARKIM 

BARÃO - OAB:14955/MT, FRANCISMÁRIO MOURA VASCONCELOS - 

OAB:10624, ROGÉRIO BARÃO - OAB:OAB/MT 8313

 Vistos, etc.

Recebo os embargos de declaração, se no prazo, certifique-se.

Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não são capazes 

de alterar a decisão prolatada a qual mantenho pelos seus próprios 

fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em todos seus 

termos.

Vejam que na decisão restou claro que apesar de ser conta corrente, é na 

referida que a parte executada recebe proventos.

Assim, cumpra-se a referida em todos seus termos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 960378 Nr: 4994-43.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANDRÉ ZANDONADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A, JOSÉ GILBERTO 

MEDINA DALBEN, BANCO DO BRASIL S/A, JUCILENE MELERO SOARES 

DALBEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANÁ GOMES CERQUEIRA - 

OAB:5.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, DEFENSORIA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A/MT, 

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT, 

MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A/MT

 Vistos, etc.

Homologo o acordo de fls.476/480 para surtir seus efeitos legais, nada 

mais havendo a reclamar as partes acordantes.

Em face da homologação do acordo, tenho por satisfeita a obrigação, 

cumpra-se o referido e arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 919929 Nr: 43387-71.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL ROSA PARREIRA

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

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 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 das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1102460 Nr: 11517-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE MARQUES FONTES PEIXOTO

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

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

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos, etc.

Em face da anuência da parte autora com o valor depositado às fls.89/90, 

tenho por satisfeita a obrigação, nada mais havendo que as partes 

reclamarem.

Expeça-se alvará em seu favor e arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 106040 Nr: 34-64.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI LÚCIO RIBEIRO, ANA SÔNIA DE 

SOUZA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE YULIKA YANAGUI 

OLIVEIRA - OAB:15.647/MT, DANIELA VOLPE GIL - OAB:11281, 

Lauane Braz Andrekowisk Volpe Camargo - OAB:OAB/MS 10.610B, 

Luiz Henrique Volpe Camargo - OAB:OAB/MS 7.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILO CORREA SOARES - 

OAB:2231/MT

 Vistos, etc.

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, conforme 

anunciado pelo credor, em face da adjudicação, Julgo EXTINTO o 

processo com fulcro no que determina o artigo 924-II do CPC. Custas pelo 

executado.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1130080 Nr: 23044-83.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RODER JUNIOR, WILMA CORRÊA 

RODER, MARCOS ANTONIO RODER, GILMARA SENGER RIBA RODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Extraia-se cópia da segunda via da carta precatória de fl.111, 

entregando-a ao autor, que deverá comprovar a distribuição no prazo 

legal, posto que, não há notícias nos autos pelo Juízo deprecado, sobre 

distribuição anterior anunciada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1298678 Nr: 8095-83.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

GUARAPARI LTDA., DENILSON FERRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:291194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP

 Vistos, etc.

Intime-se o embargante para comprovar o cumprimento do acordo 

conforme anunciado pelo Embargado à fl.74, tanto no presente como 

apenso e somente após, conclusos.

Cumpra-se.

 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
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 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

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 855222 Nr: 57695-49.2013.811.0041

 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): MD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA-ME, DIRCEU LAVRATTI, MARTA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, gustavo r goés nicoladelli - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 858277 Nr: 248-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO VINICIUS VICK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819, gustavo r goés nicoladelli - OAB:17980, MARIA LUCILIA 

GOMES - OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos, etc.

A sentença prolatada foi declaratória, não havendo condenação.

Assim, intime-se o autor para prestar contas da venda do bem e adequar 

o contrato abatendo o valor. Após, diga a parte requerida e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 764108 Nr: 16735-85.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA JOPEJO LTDA., JOSE MURA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA BORGES LANGE 

ADRIEN - OAB:16437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO ALVARES - 

OAB:3.432/MT

 Vistos, etc.

O credor concordou com o valor incontroverso apontado pela parte 

executada à fl.352 e com a desconstituição da penhora por estar hoje em 

nome de outrem.

Assim, proceda-se levantamento de penhora dos autos, expedindo o 

necessário.

A tentativa de penhora on line já foi realizada nos autos, sem sucesso. 

Desta forma, deverá o credor no prazo legal, indicar bens passíveis de 

penhora. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 838299 Nr: 42995-68.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO PAULO VULCANIZADORA DE PNEUS 

LTDA - ME, WALWIN DE AGUIAR CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência nos autos, ou oferecer meios para condução do 

Oficial de Justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1087480 Nr: 4947-35.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL FERREIRA DE LIRA

 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:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da manifestação de fls. 143/146 dos autos e dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 777514 Nr: 30881-34.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANASTACIO PAPA DE C FILHO ME, 

ANASTACIO PAPA DE CAMARGO FILHO

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

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da manifestação de fls. 183/187 dos autos e dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1267177 Nr: 26717-50.2017.811.0041

 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: MARCELO SCORPIONI GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, CELSO DOMINGOS 

NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:16.649/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

5.308/A

 Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo com 

Resolução de Mérito a Ação de Embargos de Terceiro com Pedido de 

Tutela de Urgência, e ACOLHO o pedido inicial, com fundamento no que 

dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil. Mantenho a 
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tutela concedida, devendo no processo executivo em apenso, proceder 

nova avaliação do bem efetivamente penhorado. Condeno os embargados, 

nas custas e despesas processuais, como nos honorários advocatícios 

que arbitro em 10%(dez por cento) da causa atualizados a partir do 

ajuizamento da ação.Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo 

às anotações de estilo, extraindo-se cópias dos julgados e da certidão do 

trânsito em julgado da presente ação, juntando-as na Ação de Execução 

(Autos n. 20086-32.2013.811.0041, Código 813615), em apenso. Após, 

intime-se o embargante para pagar a condenação em quinze dias, sob 

pena de multa de dez por cento e penhora.P. R. I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 953167 Nr: 1611-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DE ABREU AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para se 

manifestar sobre a impugnação de fls. 211/214 dos autos, no prazo de 

Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 773836 Nr: 27005-71.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNION TRANSPORTES LTDA, MARLON 

CRISTIANO BUSS, ADIR FREO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MG - 76696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da manifestação de fls. 298/301 dos autos e dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1017064-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR CESTARI PENASSO (REQUERENTE)

CAIO CESAR CESTARI PENASSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA BAGGIO LOPES DE SOUZA OAB - SP211887 (ADVOGADO)

ROSIMEIRE GABRIEL CHAVES OAB - SP350558 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. É sabido que o Novo Código de Processo Civil eliminou as 

cautelares em espécie, dentre a qual ação de exibição de documentos e 

passou a instrumentalizar a produção antecipada de provas por ação 

autônoma regulada pelos arts. 381 a 383 do NCPC. Contudo, o direito 

material pleiteado nesta ação é o próprio documento em si, não é a 

pretensão produção de provas para futura ação. Dessa forma, entendo 

que a presente demanda tem como objetivo o exercício de direito sobre o 

conteúdo dos documentos já informados e a exibição será ordinária e 

satisfativa de direito, aplicando-se o procedimento comum nos termos do 

art. 318 do NCPC. Desta forma, demonstrado a probabilidade do direito e o 

perigo de dano nos termos do art. 300 do NCPC e concedo a liminar para 

que o requerido apresente os documentos especificados na inicial em 5 

(cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

limitado ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser revertido para 

autora, de acordo com o Enunciado nº 54 do Fórum de Permanente de 

Processualistas Civis no qual ficou superada a Súmula nº 372 do STJ 

após a entrada do Novo Código de Processo Civil de 2015.Expeça-se o 

necessário. Considerando que desde a entrada em vigor no NCPC, 

nenhum acordo foi homologado nesta Vara Especializada, tornando 

dispensável o ato de mediação, tendo em vista a falta de composição 

nesta espécie de avença aqui discutida, razão pela qual, dispenso o ato 

referido, nada impossibilitando no decorrer do processo sua designação. 

Cite-se e intime-se o requerido da liminar e responder a ação, constando 

às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17.07.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002490-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCE GONCALVES DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA OAB - MT0016601A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICA DO SUL FUNDO MUTUO DE INVESTIMENTO EM ACOES 

CARTEIRA LIVRE - STRATEGY (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Anote-se a Justiça Gratuita deferida no v. Acórdão. 

Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder 

a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e 

perigo de dano. Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou 

evidenciado. No caso é indispensável a resposta do requerido para 

verificar a necessidade de antecipar o mérito da causa.. De plano não há 

como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de demais provas 

para aquilatar a verdade real. Não se trata de direito instantâneo que 

quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não 

há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela. Diante do 

exposto, indefiro a tutela urgência. De outra banda, denota-se que a 

questão posta na inicial se assemelha a outros processos distribuídos 

nesta Vara Especializada e desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum 

acordo aqui foi chancelado, tornando inócua a designação de audiência 

de mediação. Assim, cite-se para responder, constando às advertências 

legais. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17.07.18

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018475-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GCLP COMERCIO DE ROUPAS EIRELI (EXECUTADO)

LUANA CESTARI PENASSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA BAGGIO LOPES DE SOUZA OAB - SP211887 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Banco Bradesco S/A, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com a presente Ação de Execução de Título Extrajudicial contra 

GCLP Comercio de Roupas Ereli e Luana Cestari Penasso, visando o 

recebimento de R$ 252.735,30 (duzentos e cinquenta e dois mil 

setecentos e trinta e cinco reais e trinta centavos), atualizados, 

representado Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal Capital de 

Giro nº 385/721992. A parte executado foi citada por edital de id. 

10254017/10254020, permanecendo inertes conforme certidão de id. 

10913726 Foi decretada a revelia e nomeada Curador Especial de id. 

10913795, na qual apresentou embargos à execução de nº 

1038307-07.2017. Após a realização de penhoras online, a parte 

executada ingressou com Exceção de Pré-Executividade de id. 13971234 

e elucidou sobre a admissibilidade de exceção. Afirmou que a penhora 

recaiu em quantia depositada em conta poupança que não supera 40 

(quarenta) salários mínimos e postulou a declaração de nulidade da 

citação por edital. Asseverou que interpôs medida judicial perante a 6ª 

vara Cível do Foro da Comarca de São Paulo sob o nº 

10051619320188260405 para verificar irregularidades do contrato aqui 

executado. Juntou documentos de id. 13971306. Por sua vez, o exequente 
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apresentou impugnação da exceção de pré-executividade (id. 14159272). 

Afirmou que não há sustentáculo jurídico para a interposição da Exceção 

de Pré-Executividade. Aduziu sobre a regularidade do titulo executivo. 

Sustentou a citação por edital se deu após esgotados todos os meios 

necessários para a citação. Primeiramente, podemos verificar que os 

executados alegam que o título executivo aqui discutido é objeto de 

interposição de medida judicial perante a 6ª vara Cível do Foro da Comarca 

de São Paulo sob o nº 10051619320188260405. Entretanto, não há 

informações nos autos sobre o julgamento da referida ação, bem ao 

menos se foi realmente ajuizada a demanda e qual seu objeto, prova 

facilmente a ser obtido pelo executado. Ou seja, não fez comprovação da 

seu alegação. Entendo que o executado não cumpriu a incumbência do 

art. 373, II do CPC. Rejeito. No tocante a alegação de nulidade da citação 

por edital, conforme comprovado nos autos, houve o exaurimento de 

todos os meios à localização dos devedores. Primeiramente com as 

diligências negativas do o oficial de justiça id. 8283944 e 8283957. Após a 

realização de pesquisa de endereço do Infojud, novamente a diligência do 

oficial para citação restou infrutífera (id. 9237492/9272947, inclusive tendo 

o Meirinho certificado que os executados encontravam-se em local incerto 

e não sabido. Assim, depois do insucesso das várias tentativas de citação 

pessoal dos executados, nenhuma nulidade representa a citação 

realizada por Edital que observou as regras do NCPC. No tocante a 

penhora online realizada na conta da executada Luana Cestaria Penasso 

conforme documentos acostados no id. 12511522/12511655, comprovam 

ser conta poupança. Assim, demonstrado que a penhora se efetivou em 

conta-poupança bancária, incide a regra de impenhorabilidade absoluta 

prevista no art. 649, X do CPC e determino o levantamento em favor da 

referida executada, qual deverá indicar a conta para expedição de alvará. 

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos ACOLHO 

em parte a Exceção de Pré-Executividade, apenas para determinar o 

desbloqueio da conta poupança da executada Luana Cestaria Penasso. 

Expeça-se alvará. Determino o regular prosseguimento a ação executiva, 

devendo o autor indicar bens passíveis de penhora, no prazo legal. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17.07.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021433-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO DOS ANJOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO)

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita 

Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o 

referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito. Intime-se a parte autora para 

no prazo de quinze dias, fazer comprovação da hipossuficiência. Não 

fazendo comprovação, certificar, mantendo-se o indeferimento do 

benefício, devendo em cinco dias proceder ao recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo, sob 

pena de extinção do feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 17.07.18

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1021508-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO AURELIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente fez 

comprovação de seus rendimentos e não há como considerá-lo pobre 

diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos demais elementos 

por ela acostados no feito. Intime-se a parte autora para no prazo de 

quinze dias, proceder ao recolhimento da guia de distribuição da ação e 

sua vinculação ao número único do processo, sob pena de extinção do 

feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17.07.18

Sentença

Sentença 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. A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou 

com a presente Ação de Busca e Apreensão, objetivando a concessão de 

liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em 

definitivo a medida no final, em face da alienação fiduciária proveniente do 

contrato firmado entre as partes e anunciado na inicial. A liminar foi 

concedida e cumprida. A parte requerida postulou pela purgação da mora, 

efetivando o depósito nos autos, sendo revogada a liminar determinando a 

restituição do bem e o autor impugnou os depósitos realizados. Vieram-me 

conclusos os autos para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se a presente de Ação de Busca e Apreensão, objetivando a 

concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, 

tornando em definitivo a medida no final, em face da alienação fiduciária 

proveniente do contrato firmado entre as partes e anunciado na inicial. A 

parte requerida postulou pela purgação da mora, efetivando o depósito 

nos autos, sendo o bem lhe restituído e o autor discordou do valor. 

Analisando os autos, verifica-se que o requerido depositou o valor do 

débito anunciado na inicial, mais os encargos fixados na decisão 

inaugural. Portanto, não há que se falar em depósito insuficiente. Com o 

depósito, reputa-se satisfeita a obrigação, com quitação do contrato 

firmado. Pela purgação de mora não resta dúvida sobre a liquidação do 

débito pretendido na inicial, satisfazendo assim, a obrigação exigida pelo 

autor. Razão pela qual, revogo em definitivo a liminar concedida nos autos. 

Diante do exposto, Julgo Por Resolução de Mérito a ação e Declaro 

satisfeita a obrigação pretendida na inicial, com fundamento no que 

determina o artigo 487-I do CPC. Revogo em definitivo a liminar concedida, 

mantendo o Requerido na posse do bem, declarando quitado o contrato 

anunciado na inicial. Oficie-se ao Detran para proceder baixa na restrição 

judicial. Expeça-se alvará em favor do autor dos valores depositados nos 

autos. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 17.07.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001352-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAXWELL YAN RODRIGUES REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, 

devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente Ação de 

Busca e Apreensão, contra Maxwell Yan Rodrigues Reis, 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 da Cédula de Crédito Bancário nº 338224408 e anunciado no 

id. Num. 11460165. Alegou que a parte requerida não cumpriu com as 

obrigações pactuadas, deixando de pagar as prestações a partir da 
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prestação de vencimento de 02/10/2017, incorrendo em mora desde 

então. Requereu a concessão de liminar para ao final torná-la em 

definitivo, com procedência dos pedidos. Instruiu seu pedido com 

documentos de ids. Num. 11460158 - Pág. 1/Num. 11460182 - Pág.2. A 

liminar foi concedida no id. Num. 11467362 e cumprida no id. Num. 

11599202 - Pág. 1/ Num. 11599205 - Pág.1, sendo a requerida citada e 

intimada da apreensão por edital no id. Num. 12016780, tendo sido 

certificado no id. Num. 12930577 que decorreu o prazo de citação 

editalícia e a parte requerida não apresentou resposta a presente ação. 

Nos termos da decisão de Num. 12962327 foi decretada a revelia da parte 

requerida, sendo nomeado Curadora Especial, na pessoa da Defensoria 

Pública. Em resposta (id. Num. 13415007 - Pág. 1/Pág.3) a parte requerida 

apresentou contestação e aduziu sobre a função da Curadoria Especial 

que a mesma pode contestar de forma genérica. Asseverou que, no que 

tange aos juros remuneratórios, é entendimento atual do STJ a 

caracterização da abusividade quando os juros contratados superarem 

50% a taxa média de juros de mercado e que, no caso, a taxa é superior 

em 25% a taxa média de juros de mercado, não alcançando o índice 

estabelecido nas decisões da Corte Superior. Requereu juntada de laudo 

contábil. Juntou documentos nos ids. Num. 13415007-Pág.3/ Num. 

13415028-Pág.8 e no id. Num. 13736713 manifestou não haver mais 

provas a produzir. Em seguida, o autor impugnou a contestação (Num. 

13905424 – Pág.1/Pág. 10), ratificando a tese inicial. Vieram-me conclusos 

os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a 

presente de Ação de Busca e Apreensão, contra Maxwell Yan Rodrigues 

Reis, 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 da Cédula de Crédito Bancário nº 

338224408 em decorrência da prestação de vencimento de 02/10/2017. A 

parte requerida asseverou que a taxa de juros é superior em 25% à taxa 

média de juros de mercado, não alcançando o índice estabelecido nas 

decisões da Corte Superior. Considerando que a matéria tratada nos 

presentes é de direito e de cunho documental e estes, encontram-se 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. De início, considerando que a 

parte requerida está assistida pela Defensoria Pública do Estado, como 

Curadora Especial, não faz “jus” ao benefício da Justiça Gratuita, em face 

de ausência de comprovação a este benefício. Quanto à questão de 

fundo, diante do contrato (id. Num. 11460165-Pág.2), verifica-se que, em 

relação aos juros remuneratórios pactuados, o mesmo deve prevalecer, 

pois o percentual ali fixado está dentro do valor de mercado, ou seja, 

2,44% ao mês e 33,55% ao ano. Já há muito tem pacificado de que a 

Instituição Financeira não está afeta a limitação de juros remuneratórios, 

não podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo se exorbitante o que 

não é o caso em tela. Somente seria considerada abusiva a taxa de juros 

remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa 

média de mercado, o que não é o caso em questão. Neste sentido é o 

entendimento do nosso tribunal de justiça de Mato Grosso. MONITÓRIA – 

EMBARGOS À MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO, NA 

MODALIDADE CHEQUE EMPRESARIAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – 

ABUSO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO DESPROVIDO. Só se considera 

abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e 

meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado 

pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. (Ap 37672/2018, DESA. 

SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018). EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUROS 

REMUNERATÓRIOS – ABUSO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO 

DESPROVIDO. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se 

fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, 

posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. 

(Ap 12813/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 

19/03/2018). Quando trata de 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. Não há 

como desconsiderar a mora do devedor, pois o principal não está pago 

como contratado e as parcelas continuam inalteradas por não violar 

disposição legal. É patente, que no caso, tem aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se 

o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao 

tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), 

diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, não resta 

dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato. Diante do 

exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo Por Resolução 

de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão e ACOLHO o pedido 

inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Novo Código de 

Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69. Declaro consolidado nas mãos 

do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, 

facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do 

Decreto-Lei acima citado, com prestação de contas em vinte dias, após a 

venda do bem. Oficie-se ao Detran comunicando que o autor está 

autorizado à transferência a terceiros que indicar e permaneçam nos 

autos os títulos a eles trazidos. Condeno a parte requerida nas custas e 

despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir 

do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo e após, intime-se a parte requerida 

para o pagamento da condenação, atualizada, sob pena de aplicação de 

multa de dez por cento e expedição demandado de penhora e avaliação. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 17.07.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020894-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA BUENO FANAIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1020894-44.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MILENA BUENO 

FANAIA PEREIRA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. 

Remetam-se os autos ao Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito 

Bancário desta Capital, pois foi anunciada dependência com processo que 

lá tramita. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de julho de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020869-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO BRAZ DA SILVA OAB - PE12450 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL LOBEU ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1020869-31.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD 

S/A REQUERIDO: MIGUEL LOBEU ANDRADE Vistos. Cumpra-se o ato 

deprecado – ID. 14144369. Em quinze (15) dias, a parte interessada 

comprove o recolhimento da diligencia do oficial de justiça, nos termos do 

Provimento n.º 14/2016, por meio do pagamento de guias das diligencias 

emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito. No intuito de aplicarmos os atos 

processuais com efetividade e celeridade, a Secretaria observe as 

diretrizes pertinentes à espécie, elucidadas na CNGCGJ[1]. Contudo, em 

quinze (15) dias, deve o Autor comprovar a vinculação da guia de 

recolhimento das custas e taxa judiciais de distribuição da ação, nos 
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termos do art. 290, do NCPC, sob pena de imediato cancelamento da 

distribuição da presente demanda. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de julho de 

2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito [1] Art. 1.212. Nas 

cartas precatórias recebidas, após distribuídas, registradas e autuadas, 

numerar as folhas no canto direito inferior, reservando-se o canto direito 

superior para a numeração dos autos principais no Juízo deprecante. § 1º 

No caso do Juízo deprecado, logo após a distribuição, a secretaria deverá 

comunicar ao Juízo deprecante, preferencialmente por e-mail, com 

confirmação de recebimento, e juntada do comprovante nos autos, 

informando todos os dados para futuras comunicações. § 2º A cópia da 

carta precatória deverá servir de mandado, devendo a secretaria fazer 

carga apenas da contra-fé, e não dos autos, anexando-se cópia do 

despacho ou decisão e demais documentos necessários. Art. 1.213. 

Sendo negativa, total ou parcial, a diligência deprecada, intimar o 

interessado a se manifestar em 05 (cinco) dias. Havendo manifestação no 

prazo, dar cumprimento ao pedido. § 1º Todas as cartas precatórias que 

aguardam, há mais de 30 (trinta) dias, manifestação ou providência da 

parte interessada (manifestação sobre certidões, pagamento de 

diligências e/ou outras despesas processuais, indicação ou 

complementação de endereço, etc.), desde que o advogado da parte 

tenha sido intimado pelo juízo deprecado e permanecido inerte, deverão 

ser certificadas e levadas à imediata conclusão. § 2º As cartas 

precatórias na situação supra mencionada, distribuídas antes da vigência 

da Lei 7.603/01, de 27.12.01, depois de relacionadas pela secretaria, com 

o valor das custas e despesas pendentes, serão encaminhadas à 

Diretoria do Foro, para serem devolvidas independentemente do 

pagamento dessas despesas. Art. 1.214. Caso seja devolvida na 

secretaria carta precatória ou qualquer outro expediente, com diligência 

parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos, a 

secretaria intimará a parte interessada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se, independentemente de determinação judicial.

Despacho Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1021131-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO MADEIRA ORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAM MAFRA OAB - SC30316 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1021131-78.2018.8.11.0041. REQUERENTE: LEONARDO 

MADEIRA ORTIZ REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A. Vistos. Em melhor 

análise do feito, inobstante a distribuição e processamento do feito para 

esta Unidade Judiciária, verifica-se que esta ação exclui-se da 

competência de Vara Especializada de Direito Bancário, como é o caso 

desta Vara, pois trata-se de matéria eminentemente civil em que o Autor 

propôs a presente ação cautelar de produção antecipada de provas para 

consequente declaração de estelionato. Neste sentido assevera o 

PROVIMENTO Nº 004/2008/CM que atribuiu nova competência e 

denominação a Varas Judiciais da Comarca de Cuiabá, senão vejamos: 

(...) Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº 

4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 

1º, da Constituição Federal, nova competência e denominação às 

seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, 

também visualizadas no quadro anexo: I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª 

passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas 

Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que 

ocupem, inclusive na condição de litisconsortes. § 1º. Deverão tramitar por 

essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura 

de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; 

cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; 

financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados 

a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e 

as confissões de dívida. § 2º. Excluem-se da competência dessas 

unidades as ações de competência de reparação de danos em que o 

segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, 

exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza 

tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de 

inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de 

competência do juizado especial cível poderão ser processadas e 

julgadas nessas unidades, a critério do autor. Na hipótese, a demanda não 

envolve interesses típicos de relação bancária, enquadra-se, na verdade 

na exceção estabelecida pelo art. 1º, §2º, do Provimento nº 004/2008/CM, 

porque a pretensão é de reparação de danos, de modo que a questão de 

fundo guarda relação com matéria de natureza eminentemente cível. 

Assim, tendo em vista o Provimento alhures citado que fixou a 

competência das varas especializadas, de modo que declino da 

competência em favor de umas das Varas de Feitos Gerais desta Capital, 

para processar e julgar a presente demanda, para onde determino a 

redistribuição do processo. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de julho 

de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021332-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO PEDRO RONSANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1021332-70.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A REQUERIDO: RODRIGO PEDRO RONSANI Vistos. Cumpra-se o ato 

deprecado – ID. 14191928. Em quinze (15) dias, a parte interessada 

comprove o recolhimento da diligencia do oficial de justiça, nos termos do 

Provimento n.º 14/2016, por meio do pagamento de guias das diligencias 

emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito. No intuito de aplicarmos os atos 

processuais com efetividade e celeridade, a Secretaria observe as 

diretrizes pertinentes à espécie, elucidadas na CNGCGJ[1]. Contudo, em 

quinze (15) dias, deve o Autor comprovar a vinculação da guia de 

recolhimento das custas e taxa judiciais de distribuição da ação, nos 

termos do art. 290, do NCPC, sob pena de imediato cancelamento da 

distribuição da presente demanda. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de julho de 

2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito [1] Art. 1.212. Nas 

cartas precatórias recebidas, após distribuídas, registradas e autuadas, 

numerar as folhas no canto direito inferior, reservando-se o canto direito 

superior para a numeração dos autos principais no Juízo deprecante. § 1º 

No caso do Juízo deprecado, logo após a distribuição, a secretaria deverá 

comunicar ao Juízo deprecante, preferencialmente por e-mail, com 

confirmação de recebimento, e juntada do comprovante nos autos, 

informando todos os dados para futuras comunicações. § 2º A cópia da 

carta precatória deverá servir de mandado, devendo a secretaria fazer 

carga apenas da contra-fé, e não dos autos, anexando-se cópia do 

despacho ou decisão e demais documentos necessários. Art. 1.213. 

Sendo negativa, total ou parcial, a diligência deprecada, intimar o 

interessado a se manifestar em 05 (cinco) dias. Havendo manifestação no 

prazo, dar cumprimento ao pedido. § 1º Todas as cartas precatórias que 

aguardam, há mais de 30 (trinta) dias, manifestação ou providência da 

parte interessada (manifestação sobre certidões, pagamento de 

diligências e/ou outras despesas processuais, indicação ou 

complementação de endereço, etc.), desde que o advogado da parte 

tenha sido intimado pelo juízo deprecado e permanecido inerte, deverão 

ser certificadas e levadas à imediata conclusão. § 2º As cartas 

precatórias na situação supra mencionada, distribuídas antes da vigência 

da Lei 7.603/01, de 27.12.01, depois de relacionadas pela secretaria, com 

o valor das custas e despesas pendentes, serão encaminhadas à 

Diretoria do Foro, para serem devolvidas independentemente do 

pagamento dessas despesas. Art. 1.214. Caso seja devolvida na 

secretaria carta precatória ou qualquer outro expediente, com diligência 

parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos, a 

secretaria intimará a parte interessada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se, independentemente de determinação judicial.
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Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021360-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER WELBER SLOMINSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1021360-38.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: WAGNER 

WELBER SLOMINSKI Vistos. Intime-se o Autor a emendar a inicial trazendo 

aos autos o contrato com clausula de alienação fiduciária referido na 

inicial, sob pena de indeferimento desta, em quinze (15) dias. E ainda, nos 

termos do Provimento n.º 22/2016-CGJ, deve o Autor promover a 

vinculação da guia de recolhimento das custas e taxa judiciais de 

distribuição da ação. Não sendo juntada a guia acompanhada do 

respectivo recolhimento no prazo estabelecido no art. 290, do NCPC, em 

cinco (05) dias, haverá o cancelamento da distribuição da presente 

demanda. Intime-se. Cuiabá/MT, 17 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021494-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B.P.DA SILVA-RESTAURANTE - ME (REQUERIDO)

BRUNO PAZ DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1021494-65.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. REQUERIDO: B.P.DA SILVA-RESTAURANTE - ME, BRUNO PAZ DA 

SILVA Vistos. Cumpra-se o ato deprecado – ID. 14210282. Em quinze (15) 

dias, a parte interessada comprove o recolhimento da diligencia do oficial 

de justiça, nos termos do Provimento n.º 14/2016, por meio do pagamento 

de guias das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do 

TJ/MT, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. No intuito de 

aplicarmos os atos processuais com efetividade e celeridade, a Secretaria 

observe as diretrizes pertinentes à espécie, elucidadas na CNGCGJ[1]. 

Contudo, em quinze (15) dias, deve o Autor comprovar a vinculação da 

guia de recolhimento das custas e taxa judiciais de distribuição da ação, 

nos termos do art. 290, do NCPC, sob pena de imediato cancelamento da 

distribuição da presente demanda. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de julho de 

2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito [1] Art. 1.212. Nas 

cartas precatórias recebidas, após distribuídas, registradas e autuadas, 

numerar as folhas no canto direito inferior, reservando-se o canto direito 

superior para a numeração dos autos principais no Juízo deprecante. § 1º 

No caso do Juízo deprecado, logo após a distribuição, a secretaria deverá 

comunicar ao Juízo deprecante, preferencialmente por e-mail, com 

confirmação de recebimento, e juntada do comprovante nos autos, 

informando todos os dados para futuras comunicações. § 2º A cópia da 

carta precatória deverá servir de mandado, devendo a secretaria fazer 

carga apenas da contra-fé, e não dos autos, anexando-se cópia do 

despacho ou decisão e demais documentos necessários. Art. 1.213. 

Sendo negativa, total ou parcial, a diligência deprecada, intimar o 

interessado a se manifestar em 05 (cinco) dias. Havendo manifestação no 

prazo, dar cumprimento ao pedido. § 1º Todas as cartas precatórias que 

aguardam, há mais de 30 (trinta) dias, manifestação ou providência da 

parte interessada (manifestação sobre certidões, pagamento de 

diligências e/ou outras despesas processuais, indicação ou 

complementação de endereço, etc.), desde que o advogado da parte 

tenha sido intimado pelo juízo deprecado e permanecido inerte, deverão 

ser certificadas e levadas à imediata conclusão. § 2º As cartas 

precatórias na situação supra mencionada, distribuídas antes da vigência 

da Lei 7.603/01, de 27.12.01, depois de relacionadas pela secretaria, com 

o valor das custas e despesas pendentes, serão encaminhadas à 

Diretoria do Foro, para serem devolvidas independentemente do 

pagamento dessas despesas. Art. 1.214. Caso seja devolvida na 

secretaria carta precatória ou qualquer outro expediente, com diligência 

parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos, a 

secretaria intimará a parte interessada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se, independentemente de determinação judicial.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021509-34.2018.8.11.0041

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:

FELIPE MEIRELLES VENTURA (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1021509-34.2018.8.11.0041. AUTOR: SICREDI CENTRO NORTE 

RÉU: FELIPE MEIRELLES VENTURA Vistos. A pretensão visa ao 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição 

devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, 

de modo que a ação monitória é pertinente (NCPC, art. 700). Defiro, pois, 

de plano a expedição do mandado de pagamento, com prazo de 15 

(quinze) dias nos termos pedidos na inicial (NCPC, art. 701), anotando-se, 

nesse mandado, que, caso o réu cumpra, ficará isento de custas e 

honorários advocatícios (NCPC, art. 701, § 1°). Conste, ainda, do 

mandado, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, não 

cumprindo a obrigação ou não embargando, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial (NCPC, art. 702). A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judiciais pelo 

Autor, em quinze (15) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290, NCPC. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de julho 

de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021566-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON HENRIQUE RODRIGUES NEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1021566-52.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JACKSON 

HENRIQUE RODRIGUES NEVES Vistos. Trata-se de ação de busca e 

apreensão em que o Autor trouxe anexo a inicial, comprovante de envio 

de correspondência de notificação do Devedor, negativo, com a 

informação de que não fora entregue por motivo “ausente” (Documento ID. 

14217153 – pág. 04). Não tendo a notificação extrajudicial sido entregue 

no endereço constante do contrato, em virtude da informação alhures, 

evidente o não cumprimento da formalidade exigida em lei, pois é 

indispensável o esgotamento dos meios para tentativa de notificação 

pessoal e, se for o caso, a intimação da devedora por edital. Por esta 

razão, nos termos do art. 321, do CPC, deve o Autor emendar a inicial em 

quinze (15) dias, sob pena de indeferimento desta. E ainda, nos termos do 

Provimento n.º 22/2016-CGJ, intime-se o Autor a promover a vinculação da 
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guia de recolhimento das custas e taxa judiciais de distribuição da ação. 

Não sendo juntada a guia acompanhada do respectivo recolhimento no 

prazo estabelecido no art. 290, do NCPC, em cinco (05) dias, haverá o 

cancelamento da distribuição da presente demanda. Intime-se. Cuiabá/MT, 

17 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000434-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENVENUTTI & XAVIER LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1000434-70.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: BENVENUTTI & XAVIER LTDA - ME Vistos. Processo 

pendente de providências pela Secretaria, que deve certificar se houve 

oposição de embargos pelo Devedor citado. EXPEÇA-SE mandado de 

penhora, avaliação do bem indicado na inicial, conforme já determinado no 

despacho inicial – ID. 4590667, nos termos dos arts. 838, 841 e 842 do 

CPC e art. 1.053 e ss. da CNGC[1]. Após, intimem-se as partes para se 

manifestarem sobre a avaliação no prazo de quinze (15) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de junho de 2018. JOSÉ ARIMATÉA NEVES 

COSTA Juiz de Direito [1] Art. 1.053. O oficial de justiça, ao realizar atos 

de constrição (penhora, arresto ou sequestro), intimará o executado e 

também o exequente para os fins do contido no art. 844, do CPC, 

observando-se, quando ocorrer a hipótese, a regra do art. 799, I, do 

mesmo Código. Parágrafo único. O registro de atos constritivos (penhora, 

arresto ou sequestro) na serventia imobiliária será feito 

independentemente da expedição de mandado, devendo vir aos autos 

certidão probatória do registro efetuado, à vista de: I – cópia do respectivo 

auto ou termo que contenha os elementos previstos no art. 838 do CPC, 

acompanhada da petição inicial; II – pagamento de emolumentos devidos à 

serventia; III – comprovante de recolhimento das despesas devidas. Art. 

1.054. Não sendo realizado o registro da penhora, a secretaria, antes da 

expedição do edital de hasta pública do imóvel, intimará a parte para exibir 

certidão imobiliária atualizada, que será juntada aos autos e referida no 

mencionado edital. Art. 1.055. A constrição incidente sobre veículo sujeito 

a certificado de registro será comunicada ao DETRAN, para lançamento no 

cadastro respectivo.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003564-34.2018.8.11.0041

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:

SERGIO SOARES BRANDAO (RÉU)

SORAYA AMARAL FARIA BRANDAO (RÉU)

SOARES BRANDAO & CIA LTDA - EPP (RÉU)

MARIO SOARES BRANDAO (RÉU)

MARIO SOARES BRANDAO 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 diligência 

do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1031966-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEBIADES DA COSTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Certifico 

que o pagamento das taxas e custas processuais foram devidamente 

quitadas conforme comprovante de ID10307786. No entanto, para dar 

prosseguimento ao feito é necessário efetuar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça. Procedo a intimação da parte autora para no prazo 

de 05 dias depositar diligência do Oficial de Justiça.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 791188 Nr: 45261-62.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA RAFAEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:6296-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo solicitado. Nessa oportunidade intimo a 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 960830 Nr: 5187-58.2015.811.0041

 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 BONIFÁCIO DE ANDRADE NETO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GABRIEL DA SILVA JÚNIOR 

- OAB:12.941/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUAGLIOTTI 

SALAMONE - OAB:103.587/OABSP

 considerando o decurso de prazo requerido, manifeste a parte ré acerca 

da juntada dos contratos, no prazo de cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 448179 Nr: 21772-64.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACE ADELE BADRE TEIXEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DOUGLAS BADRE 

TEIXEIRA - OAB:8888, PAULA ASSUMPÇÃO DE ALMEIDA TEIBEL - 

OAB:10251/MT, RAFAEL NOGUEIRA DA GAMA - OAB:285317/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte requerente, para 

no prazo legal, manifestar acerca da impugnação ao cumprimento de 

sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 405015 Nr: 36769-86.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO

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

FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - 

OAB:11547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:13605/MT

 Certifico que, decorreu o prazo legal, sem que houvesse até a presente 

data, manifestação do devedor BANCO DO BRASIL S.A acerca da 

decisão de fls. 236. Na oportunidade, impulsiono os autos para a intimação 

da parte autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 467239 Nr: 34109-85.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEBÍADES ZAMBENEDETTI, DARCI JOSÉ 

CANTARELLI, JOSÉ BENEDICTO DE SIQUEIRA, NOENIR ALBERNAZ 

VANDONI, DILSON DA COSTA ANTUNES, EDISON PESSANHA 

BARCELOS, PEDRO MARCIO MAGALHÃES FARIA, SEBASTIÃO 

RODRIGUES PANIAGOA, VERGILIO MOVIO, WILMAR SOARES 

FERNANDES, LIANY BARCELOS DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ALMEIDA VILELA - 

OAB:11012 - MT, LEONARDO FRANÇA ARAUJO - OAB:12.621/MT, 

vinícius maurício almeida

vinícius maurício almeida - OAB:10445-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos.

A Secretaria consulte o extrato junto à conta única a fim de verificação de 

eventual resíduo, tendo em vista o valor da transferência de fl. 202 e dos 

alvarás expedidos (fls. 418-419).

 Havendo saldo residual expeça-se alvará para levantamento em favor do 

banco executado, como foi determinado na decisão de fl. 404.

 Empós, retornem ao arquivo.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1082848 Nr: 2837-63.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMILSON DA CRUZ MERLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE A PARTE AUTORA NÃO MANIFESTOU SOBRE A 

CERTIDÃO NEGATIVA DO SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA. CERTIFICO QUE 

NESTA DATA IMPULSIONO O PROCESSO PARA INTIMAÇÃO PESSOAL DO 

AUTOR PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO EM CINCO DIAS, SOB PENA 

DE EXTINÇÃO, NOS TERMOS DO ART 485 DO NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1059706 Nr: 50917-92.2015.811.0041

 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): CLEITON FERNANDES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE O REQUERIDO NÃO PAGOU O DÉBITO E NEM 

APRESENTOU EMBARGOS. ALÉM DISSO, CERTIFICO QUE, NESTA DATA 

FAÇO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA REQUERER O QUE FOR 

DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 812482 Nr: 18974-28.2013.811.0041

 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: B.V. FINANCEIRA S/A C.F.I.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUCIA DE CAMPOS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:OAB/MT 13.578-A, ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS 

- OAB:15020-B/MT, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a retirada do edital e comprovação de 

publicação. Encaminho o autos para intimação da parte autora para 

requerer o que entender direito no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 817032 Nr: 23472-70.2013.811.0041

 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: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNO CEZAR DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 considerando o decurso do prazo requerido, manifeste a parte autora em 

cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 95049 Nr: 4894-16.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANORTE LEASING ARREDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ARAÚJO COELHO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LANDOLFO VILELA GARCIA 

JÚNIOR - OAB:4.352

 certifico que o devedor não efetuou o pagamento do débito. Manifeste o 

credor em cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 843687 Nr: 47582-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YOSSIE SAKUNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 certifico que o devedor não efetuou o pagamento do débito. Manifeste o 

credor em cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 839219 Nr: 43751-77.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA 

FILHO - OAB:OAB/MT 15714-O

 Certifico que decorreu o prazo de sem que houvesse manifestação da 

parte autora sobre o decisão de fls 99. Certifico que nesta data impulsiono 

o processo para intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito 

em cinco dias, sob pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 907588 Nr: 35283-90.2014.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRITO LOGISTICA INTEGRADA E 

TRANSPORTES LTDA, RENILSON FERNANDES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OILIVEIRA CASTRO - OAB:OABMT 14.992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEMI ALVES DE JESUS - 

OAB:4264/MT

 Certifico que não constou na publicação o advogado da parte autora 

portanto impulsionando o presente processo para novo ato de intimação . 

Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 178606 Nr: 25987-93.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S. C. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO PANISSO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, ANA HELENA CASADEI - OAB:7240/MT, ELTON ALAVER 

BARROSO - OAB:34050/PR, GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:9.899/OAB-MT, GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA - 

OAB:23.574/MT, IVO SÉRGIO FERREIRA MENDES - OAB:8909/MT, 

JEFFERSON DO CARMO ASSIS - OAB:4680/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO AZEVEDO E SILVA 

- OAB:6.879/MT

 CERTIFICO QUE, NESTA DATA CUMPRI O DESPACHO RETRO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 291272 Nr: 10923-38.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:19.937/PR, DANIELLY VAREA MARIA DE LIMA - 

OAB:9.745/MT, ÉLIDA PEREIRA JERONIMO - OAB:10323/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZA KAROL GOMES LUZARDO 

PIZZA - OAB:11.315-A, JOHNNAN AMARAL TOLEDO - OAB:9206-MT, 

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - OAB:15750-A

 manifeste o credor em cinco dias, requerendo o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 19558 Nr: 3396-45.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERCIO FAEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO PEREIRA DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAERCIO FAEDA - 

OAB:3589-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAÚDIA ALVES SIQUEIRA - 

OAB:6.217 - B - MT

 MANIFESTE O CREDOR REQUERENDO O QUE DE DIREITO, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 803817 Nr: 10277-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACE ADELE BADRE TEIXEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DOUGLAS BADRE 

TEIXEIRA - OAB:8.888/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte autora/credora 

para no prazo de 5 (cinco)dias, manifestar sobre o depósito de fl.167.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 765581 Nr: 18287-85.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KK DIESEL LTDA - ME, HUMBERTO TAKEO 

KOGA, INARA HARUMI KOGA TAKAHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o decurso do prazo requerido pela parte autora, encaminho 

o autos para intimação do mesmo para requerer o que entender de direito 

no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 703637 Nr: 38276-48.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HANDUS SILVA FREITAS, MARLENE SILVA 

FREITAS, JOSÉ INÁCIO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 considerando o decurso do prazo requerido, manifeste o credor 

requerendo o que de direito em cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 775158 Nr: 28400-98.2012.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA VALE RICO LTDA, 

THIAGO OLIVEIRA GOMES, IONE GLORIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEM 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN - 

OAB:

 CERTIFICO QUE NOS TERMOS DO ITEM 13.1 DO PROV. 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONANDO O PRESENTE PROCESSO FICA DEFERIDO O PEDIDO DE 

VISTA PELO PRAZO DE 10 DIAS CONFORME REQUERIDO PELA PARTE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 365926 Nr: 4309-46.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. A. DE SOUZA SANTOS LTDA ME, 

VALQUIRIA ANDREA DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA - SÃO CARLOS - OAB:

 certifico que a parte devedora não apresentou impugnação a penhora 

efetiva. Manifeste o credor em cinco dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 75126 Nr: 6975-64.2002.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DIBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÉIA MARIA FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO AUGUSTO FREITAS 

GONÇALVES - OAB:7490/MT, RICARDO GAZZI - OAB:6028-A/MT, 

RICARDO JOÃO SANTANA - OAB:8360, ROBERTA GARCIA MACEDO - 

OAB:6724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE APARECIDA MENDES 

PEREIRA - OAB:5.019/MT

 encontra-se agendado pelo perito o dia 24 de agosto de 2018, as 14:15hs 

para início dos trabalhos periciais na secretaria da terceira bancária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 874829 Nr: 13296-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRAPEZIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, 

JOELSON SALDANHA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

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

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que não constou na publicação o advogado da parte autora 

portanto impulsionando o presente processo para novo ato de intimação . 

Em razão disso indefiro o pedido de arresto de valores, devendo, o 

Credor, no prazo de 05 (cinco) dias, promover a citação do devedor, já 

que a tal ato é condição de validade do processo (art. 239, do CPC) e 

incumbe à parte autora adotar as providencias necessárias para 

viabiliza-la (§ 2º, do art. 240, do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 21 de junho de 2018

 JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 775158 Nr: 28400-98.2012.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA VALE RICO LTDA, 

THIAGO OLIVEIRA GOMES, IONE GLORIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEM 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN - 

OAB:

 Procedo a intimação das partes para manifestarem sobre o retorno dos 

autos sob pena de arquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 161378 Nr: 12574-13.2004.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO KLEBER SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:OAB/MT 18.603-B, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A, MARIA AMÉLIA C. MASTROROSA 

VIANNA - OAB:16.555-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA KUHN SARMENTO - 

OAB:5879-B/MT

 manifeste o credor em cinco dias, requerendo o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 151449 Nr: 948-80.1993.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA DOM BOSCO LTDA, CLAYRTON 

SILVEIRA, ROGÉRIO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FREDERICO FLEURY 

CURADO BROM - OAB:2943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:

 manifeste o credor em cinco dias, requerendo o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 959640 Nr: 4638-48.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERSON ARRUDA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANZES - OAB:22131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CONSIDERANDO IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO RENOVO O ATO: 

Para o autor depositar a diligencia do oficial de justiça no prazo de cinco 

dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 17527 Nr: 2588-45.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ EUGÊNIO DE GODOY, Terezinha Carmo 

Biral de Godoy

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIANA CAVALCANTE 

URZE PRADO' - OAB:148.984 SP, ANDERSON GERALDO DA CRUZ - 

OAB:182.369 SP, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:OAB/MT 14992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 Certifico, que houve irregularidades na publicação da intimação retro, 

motivo ao qual renovo o ato para a parte autora, para no prazo de 05 

(cinco) dias, juntar aos autos guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, 

devidamente paga nos termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 

002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1085314 Nr: 3956-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA REAL DE INVESTIMENTO - CRÉDITO E 

FINANCIAMENTO E INVESTIMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉSAR AUGUSTO FREDERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu o prazo legal sem que houvesse até a presente 

data, cumprimento da decisão de fls. 42. Na oportunidade, impulsiono os 

autos para a intimação da parte autora/credora no prazo de 05 (cinco) 

dias manifestar nos autos requerendo o que entender de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 348666 Nr: 18915-16.2008.811.0041

 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: ESPÓLIO DE VAGNER MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO 

DELAMÔNICA CORREA - OAB:10744

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Stephany Mary Ferreira 

Regis da Silva - OAB:53612 OAB/PR
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 Vista dos autos fora de cartório deferida pelo prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1123896 Nr: 20384-19.2016.811.0041

 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: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANUEL HENRIQUE TAQUES FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY MAYARA DA PENHA 

NOVAIS ASSUNÇÃO - OAB:17.547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS PINTO - 

OAB:2286/MT

 CERTIFICO QUE, NESTA DATA PROCEDI A INTIMAÇÃO DO REQUERIDO 

PARA, NO PRAZO LEGAL, SE MANIFESTAR NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 932853 Nr: 50865-33.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO MÁRCIO MARQUES DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO - OAB:, FABIANO 

ALVES ZANARDO - OAB:OAB/MT 12.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR JUNIOR FRANÇA 

MARTINS - OAB:14.153/MT, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 11.065-A

 CERTIFICO QUE, O REQUERIDO NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DO 

MONTANTE APONTADO À FL. 108. DESTE MODO, PROCEDO A 

INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA, NO PRAZO LEGAL, SE MANIFESTAR NOS 

AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 724516 Nr: 20180-48.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO GERAÇÃO LTDA - EPP, 

JOSE PEREIRA REGO, MARLY DA ABADIA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte exequente, para 

em dez (10) dias, apresentar demonstrativo do debito atualizado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1117198 Nr: 17569-49.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DE ALMEIDA MOURA

 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:

 Certifico que, devido irregularidades na publicação da intimação retro, 

renovo o ato, intimando a parte autora/credora, para no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1113168 Nr: 15973-30.2016.811.0041

 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: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GARCIA - OAB:OAB/SP 

210.137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CLARO DE MELO - 

OAB:20.816

 CERTIFICO QUE, NESTA DATA PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA PARA REQUERER O QUE DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 448975 Nr: 22225-59.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILO SCHWENGBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E 

COBRANÇA BELLINATI PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELDA NATALIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:OAB/MT 6.069

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484/A

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte autora, para no 

prazo legal, manifestar acerca da impugnação retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 23489 Nr: 7065-77.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSCARAMORI LOGÍSTICA ARMAZENAGEM E 

TRANSPORTE ROD. DE CARGAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOROESTE LEASING - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:OAB/MT 1.113

 Certifico que, em cumprimento a decisão retro, procedo a intimação da 

Exequente para manifestar nos autos, postulando o de direito ao 

prosseguimento do cumprimento de sentença, no prazo de dez (10) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011144-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIENNE CARRIJO FERRO BRAZ (AUTOR)

MEIRI NAKAZORA TAMURA (AUTOR)

TFL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (AUTOR)

OSVALDO TETSUO TAMURA (AUTOR)

JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ (AUTOR)

GINCO URBANISMO LTDA (AUTOR)

JLB PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DURIC CALHEIROS OAB - SP181721 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PINE S/A (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1011144-18.2018.8.11.0041. AUTOR: GINCO URBANISMO LTDA, JULIO 

CESAR DE ALMEIDA BRAZ, OSVALDO TETSUO TAMURA, MEIRI 

NAKAZORA TAMURA, LUZIENNE CARRIJO FERRO BRAZ, TFL 

PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, JLB PARTICIPACOES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA RÉU: BANCO PINE S/A Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA proposta por GINCO URBANISMO LTDA e OUTROS em face de 

BANCO PINE S/A. Os Autores postulam a concessão de tutela de urgência 

para consignar em juízo o saldo devedor incontroverso no valor de R$ 

12.974.349,50 (doze milhões, novecentos e setenta e quatro mil, trezentos 
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e quarenta e nove reais e cinquenta centavos), saldo que será diluído de 

acordo com o número de parcelas vincendas no tempo e modo 

contratados, e assim afastar os efeitos da mora dos contratos n.º 0060/17 

e o consequente resguardo do imóvel dado em garantia de alienação 

fiduciária no respectivo contrato, bem como a suspensão da inscrição de 

negativação de seus nomes junto aos órgãos de proteção ao crédito. Isto, 

pois, alega que o Banco Requerido utilizou-se de falso indexador 

(CDI-CETIP), de capitalização diária de juros sobre o referido indexador, 

somados aos juros remuneratórios contratuais, cobrança abusiva de taxa 

de negativação no patamar de 0,48% do saldo devedor, encontrando-se 

os referidos contratos bancários eivados de vícios e por estas razões 

requer que os efeitos da mora serem afastados mediante a concessão da 

tutela pleiteada. Com a inicial vieram os documentos pertinentes à espécie. 

O parcelamento das custas e taxa de distribuição foi deferido. É o breve 

relatório. Decido. Trata a demanda de típica ação para revisão de 

contratos bancários, com pedido cumulativo de natureza antecipatório 

para a Autora consignar em juízo o valor incontroverso devido ao Banco 

Requerido e assim afastar os efeitos da mora, essencialmente no que diz 

respeito a manutenção inalterada da propriedade do imóvel ofertado em 

garantia de alienação fiduciária, bem como a retirada do seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito. Pois bem. Ressalte-se que para 

concessão da medida tutelar de urgência, deve a parte postulante não 

apenas alegar, mas demonstrar inequivocamente a probabilidade do direito 

e a urgência demandada, que justifique a ocorrência de dano, à postergar 

o exercício do contraditório ao demandado. Na hipótese, a Autora postula 

a revisão das cláusulas abusivas presentes nos contratos bancários a 

seguir especificados e anexados à inicial: N.º 0060/17, emitido em 

25/05/2017, no valor de R$ 5.000.000,00, a ser liquidado em 36 meses, 

com vencimento final em 25/05/2020 – ID. 12925222; N.º 0075/17, emitido 

em 14/06/2017, no valor de R$ 10.000.000,00, a ser liquidado em 36 

meses, com vencimento final em 15/06/2010 – ID. 12925305; Das 

respectivas cédulas, a Autora aponta como saldo devedor em aberto o 

valor de R$ 14.410.990,12 (quatorze milhões, quatrocentos e dez mil, 

novecentos e noventa reais e doze centavos) e como valor incontroverso 

legalmente devido o montante de R$ 12.974.349,50 (doze mil, novecentos 

e setenta e quatro mil, trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta 

centavos). Pois bem. Elemento indispensável à concessão de tutela 

provisória de urgência é a evidência do direito alegado, que na hipótese 

vertente a meu ver se acha satisfatoriamente demonstrado. No tocante à 

argumentação da exordial, em especial a alegada ilegalidade da utilização 

do indexador do CDI, há entendimento consolidado no âmbito do STJ[1], 

tendo-se por nula toda e qualquer clausula contratual que sujeite o 

devedor à taxa de juros divulgada pela ANDIB/CETIP e a previsão de 

aplicação de tal parâmetro de apuração de juros, como evidente dos 

termos sub judice, evidenciado, portanto neste ínterim a potencial 

existência de abusividade na contratação especificamente no que diz 

respeito a este aspecto. De se observar, prima facie, que nos contratos 

sub judice, os quais foram devidamente adicionados à inicial, constata-se 

que contêm clausula expressa da cobrança de indexador/taxa referencial 

com base no indexador CDI/Cetip. Segue-se o seguinte julgado neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

EMBARGOS Á EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSENTE 

ABUSIVIDADE. TAXA CONTRATADA DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA 

AUFERIDA PELO BACEN. CDI. UTILIZAÇÃO INDEVIDA, POIS SUJEITA O 

ATO AO ARBÍTRIO DE UMA DAS PARTES (ARTIGO 122 DO CÓDIGO 

CIVIL). APLICAÇÃO DO VERBETE 176 DA CORTE SUPERIOR. DECISÃO 

MANTIDA. ENCARGOS MORATÓRIOS. MANUTENÇÃO DOS JUROS 

REMUNERATÓRIOS PARA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA, VEZ QUE 

EXPRESSAMENTE CONTRATADOS. LIMITAÇÃO DA COBRANÇA AO 

PERCENTUAL PACTUADO PARA A NORMALIDADE NOS TERMOS DA 

SÚMULA 296 DO STJ. AFASTAMENTO DA CDI COMO CRITÉRIO DE 

CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA MORATÓRIA. NOS CONTRATOS 

FIRMADOS POSTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI 9.298/1996 A MULTA 

MORATÓRIA PODE SER FIXADA EM ATÉ 2% DO VALOR DA PRESTAÇÃO. 

ARTIGO 52, § 1º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MORA QUE 

SOMENTE PODE SER AFASTADA DIANTE DA COBRANÇA ABUSIVA DE 

ENCARGOS DA NORMALIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA E DESTA CORTE ESTADUAL. VERIFICADA A ABUSIVIDADE 

DOS ENCARGOS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS NO CONTRATO EM 

DISCUSSÃO (CDI) RESTA DESCARACTERIZADA A MORA DOS 

DEVEDORES. RECÁLCULO DO DÉBITO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA 

AOS PARÂMETROS DESTA DECISÃO. POSSIBILIDADE DE 

COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO SIMPLES DE VALORES APÓS A 

APURAÇÃO DO MONTANTE EVENTUALMENTE PAGO A MAIOR. 

PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE QUE O ÓRGÃO JULGADOR 

SE MANIFESTE EXPRESSAMENTE A RESPEITO DAS TESES E 

DISPOSITIVOS LEGAIS APONTADOS PELAS PARTES QUE NÃO SE 

MOSTREM CAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO 

MAGISTRADO. CASO DOS AUTOS EM QUE A APLICABILIDADE DOS 

DISPOSITIVOS LEGAIS PREQUESTIONADOS, NA FORMA REQUERIDA 

PELA PARTE POSTULANTE, RESTA IMPLICITAMENTE REPELIDA PELA 

FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 489, INCISO 

III, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS RECURSAIS. 

RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA SOB A 

VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DO 

DISPOSTO NO ARTIGO 85, § 11, DA REFERIDA LEGISLAÇÃO. VERBA 

HONORÁRIA MAJORADA. UNÂNIME. NEGARAM PROVIMENTO AOS 

RECURSOS. (TJRS - AC n.º 70074133893, 11ª Câmara Cível, 13/09/2017) 

Tal fato, por si só, já autoriza a concessão da tutela provisória de urgência 

pretendida, porquanto gerador de falso saldo devedor que in casu, 

eventualmente pode originar a mora suficiente para os procedimentos de 

consolidação das propriedades ofertadas em garantia fiduciária nos 

referidos contratos, em favor do Banco Réu. Nesse contexto, reconhecida 

a plausibilidade da tese da existência de abusividade no que se refere aos 

encargos da normalidade (utilização da CDI no computo dos juros 

remuneratórios), pactuados nos contratos objeto da lide, faz-se 

necessário suspendermos os efeitos da mora como postulado pela parte 

Autora. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. REVISIONAL. 

DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO JUDICIAL. EXTENSÃO DOS 

EFEITOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A descaracterização da mora, aferida 

em mero juízo de cognição sumária, tem como efeito a concessão de tutela 

de urgência para retirada do nome do mutuário dos cadastros de proteção 

ao crédito. 2. O depósito em juízo da parte incontroversa, efetuado como 

requisito para a antecipação dos efeitos da tutela, tem eficácia liberatória 

apenas parcial. Precedente. 3. Se, em juízo de cognição exauriente, for 

constatado que o valor devido é superior às quantias depositadas pelo 

devedor, a incidência de correção monetária e juros de mora sobre a 

diferença será uma imposição do postulado que veda o enriquecimento 

sem causa. Esses consectários não podem ser previamente subtraídos 

pela decisão que antecipa os efeitos da tutela. Isso porque o juízo de 

cognição sumária (provisório e precário) não pode se sobrepor ao juízo de 

cognição exauriente (definitivo e passível de formar coisa julgada 

material). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg 

nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 677.446 - PR 

(2015/0052195-5) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 02 

de fevereiro de 2016 (data do julgamento). AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONTRATO 

BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E RETIRADA 

DO NOME DE CADASTRO DE INADIMPLEMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. 

JUROS REMUNERATÓRIOS. INAPLICÁVEL LIMITAÇÃO EM 12% AO ANO. 

JUROS DE MORA. PERCENTUAL CONTRATADO EM 1% AO MÊS. 

POSSIBILIDADE. 1. Se a argumentação não foi oportunamente aventada no 

recurso especial, observa-se a ocorrência da preclusão, pois não se 

admite inovação em sede de agravo regimental. 2. As instituições 

financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada 

na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF. 3. A 

descaracterização da mora só ocorre quando o caráter abusivo decorrer 

da cobrança dos chamados encargos do "período da normalidade". 4. De 

acordo com o disposto no verbete sumular nº 379/STJ, "nos contratos 

bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios 

poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês", entendimento 

que foi reafirmado por esta Corte Superior, sob o rito do art. 543-C do 

CPC, no julgamento do REsp 1061530/RS (recurso representativo da 

controvérsia), relatado pela Ministra NANCY ANDRIGHI, razão pela qual 

permanece mantido o percentual contratado. 5. Agravo regimental a que 

se nega provimento. (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

736.034 – RS, RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO. 15 de dezembro de 

2015(Data do Julgamento) Registre-se, ainda, que cuidando-se de 

demanda que visa a revisão de contratos bancários, a pretensão à tutela 

de urgência na forma postulada pela Autora está amparada na orientação 

do c. STJ[2][2], a qual exige: a) ação proposta pelo devedor contestando a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029718/7/2018 Página 231 de 507



existência integral ou parcial do débito; b) Demonstração de que tal 

contestação funda-se na aparência do bom direito e em consolidada 

jurisprudência do STF ou STJ, e, c) depósito da parte incontroversa do 

débito ou prestação de caução idônea, ao prudente critério do juízo. Com 

estas considerações, entendo cabíveis as alegações da Autora nesta 

fase de cognição sumária que se faz, demonstrado que o ponto das 

dívidas ora questionadas tem forte aparência de se ajustar a 

jurisprudência dominante, sobretudo diante da sua disponibilidade de 

efetuar o depósito judicial do montante incontroverso do débito, razões 

pelas quais entendo estarem presentes os requisitos autorizadores para 

concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300, do CPC, para 

determinar que o Requerido abstenha-se de registrar o nome da Autora 

nos órgãos de proteção ao crédito e abstenha-se de promover quaisquer 

atos administrativos de expropriação do imóvel dado em garantia nos 

contratos referente as cédulas ns.º 0060/17 e 0075/2017, e/ou caso os 

tenha efetuado, sejam imediatamente suspensos, ficando desde já 

autorizada a expedição de ofício nesse sentido aos respectivos órgãos 

públicos e Cartórios, se for o caso, fixando-se multa diária em desfavor do 

Banco Réu para o caso de descumprimento desta decisão em R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais), sem limitação nessa astreinte, pois o que 

exceder ao valor dos contratos será oportunamente e 

fundamentadamente destinado ao Fundo Estadual de Defesa do 

Consumidor. Para manutenção desta medida, deverá a Autora depositar 

mensalmente em juízo o valor apontado como incontroverso (total de 

12.974.349,50 - doze mil, novecentos e setenta e quatro mil, trezentos e 

quarenta e nove reais e cinquenta centavos), montante que será dividido 

igualmente nas parcelas em aberto remanescentes, sem prejuízo da 

atualização desse valor a qualquer tempo, nos termos do contrato e pelas 

cláusulas mantidas como eficazes. Registre-se que o depósito em juízo da 

parte incontroversa, é efetuado exclusivamente para antecipação dos 

efeitos da tutela ora deferida, e tem eficácia liberatória parcial nos termos 

deste decisum, pois se em juízo de cognição exauriente for constatado 

que o valor devido é superior as quantias depositadas pela Autora, haverá 

a regular liquidação do saldo devedor a ser apurado após julgamento do 

mérito da demanda. Nos termos dos artigos 246, I e 248, ambos do 

CPC/2015, CITE a parte Requerida para responder, em quinze (15) dias 

(art. 335, III, do CPC/2015. Consigne-se a advertência de que, não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo Autor (CPC/2015, art. 344). Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de abril de 2018 JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO [1][1] Súmula 176, STJ: É nula a cláusula 

contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela 

ANBID/CETIP. [2][2] Recurso Especial n.º 527.618-RS

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009661-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GINCO URBANISMO LTDA (AUTOR)

OSVALDO TETSUO TAMURA (AUTOR)

MEIRI NAKAZORA TAMURA (AUTOR)

JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ (AUTOR)

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DURIC CALHEIROS OAB - SP181721 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1009661-50.2018.8.11.0041. AUTOR: GINCO URBANISMO LTDA, 

OSVALDO TETSUO TAMURA, MEIRI NAKAZORA TAMURA, JULIO CESAR 

DE ALMEIDA BRAZ, BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA RÉU: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por GINCO 

URBANISMO LTDA e OUTROS em face de BANCO BRADESCO S/A. Os 

Autores postulam a concessão de tutela de urgência para consignar em 

juízo o saldo devedor incontroverso no valor de R$ 2.918.055,25 (dois 

milhões, novecentos e dezoito mil e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco 

centavos), saldo a ser diluído em 48 parcelas vincendas no tempo e modo 

contratados, e assim afastar os efeitos da mora dos contratos referentes 

a Cédula de Crédito Bancário n.º 237/2647/2712, bem como o 

consequente resguardo dos imóveis dados em garantia de alienação 

fiduciária nos respectivos contratos, e a suspensão da inscrição de 

negativação de seus nomes junto aos órgãos de proteção ao crédito. Isto, 

pois, alega que o Banco Requerido utilizou-se de falso indexador 

(CDI-CETIP), de capitalização diária de juros sobre o referido indexador, 

somados aos juros remuneratórios contratuais, cobrança abusiva de taxa 

de negativação do saldo devedor, encontrando-se os referidos contratos 

bancários eivados de vícios e por estas razões requer que os efeitos da 

mora serem afastados mediante a concessão da tutela pleiteada. No 

mérito, postula ainda a revisão dos demais contratos elencados na inicial. 

Com a inicial vieram os documentos pertinentes à espécie. O parcelamento 

das custas e taxa de distribuição foi deferido. É o breve relatório. Decido. 

Trata a demanda de típica ação para revisão de contratos bancários, com 

pedido cumulativo de natureza antecipatório para a Autora consignar em 

juízo o valor incontroverso devido ao Banco Requerido e assim afastar os 

efeitos da mora, essencialmente no que diz respeito a manutenção 

inalterada da propriedade do imóvel ofertado em garantia de alienação 

fiduciária, bem como a retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao 

crédito. Pois bem. Ressalte-se que para concessão da medida tutelar de 

urgência, deve a parte postulante não apenas alegar, mas demonstrar 

inequivocamente a probabilidade do direito e a urgência demandada, que 

justifique a ocorrência de dano, à postergar o exercício do contraditório ao 

demandado. Na hipótese, para análise do pedido de concessão da tutela 

de urgência, a Autora postula a revisão das cláusulas abusivas presente 

no contrato bancário a seguir especificado e anexado à inicial: CCB.º 

237/2647/2712, emitido em 23/06/2017, no valor de R$ 7.472,127,2., a ser 

liquidado em 48 meses, com vencimento final em 24/06/2021 – ID. 

12674177, pág. 07; Da respectiva cédula, a Autora aponta como saldo 

devedor em aberto o valor de R$ 8.972.127,26 (oito milhões, novecentos e 

setenta e dois mil, cento e vinte e sete reais e vinte e seis centavos) e 

como valor incontroverso legalmente devido o montante de R$ 

2.918.055,25 (dois milhões, novecentos e dezoito mil e cinquenta e cinco 

reais e vinte e cinco centavos). Pois bem. Elemento indispensável à 

concessão de tutela provisória de urgência é a evidência do direito 

alegado, que na hipótese vertente a meu ver se acha satisfatoriamente 

demonstrado. No tocante à argumentação da exordial, em especial a 

alegada ilegalidade da utilização do indexador do CDI, há entendimento 

consolidado no âmbito do STJ[1], tendo-se por nula toda e qualquer 

clausula contratual que sujeite o devedor à taxa de juros divulgada pela 

ANDIB/CETIP e a previsão de aplicação de tal parâmetro de apuração de 

juros, como evidente dos termos sub judice, evidenciado, portanto neste 

ínterim a potencial existência de abusividade na contratação 

especificamente no que diz respeito a este aspecto. De se observar, 

prima facie, que nos contratos sub judice, os quais foram devidamente 

adicionados à inicial, constata-se que à Referida CCB ainda em vigência, e 

que consubstancia o pleito inaugural para concessão de medida tutelar de 

urgência, contêm clausula expressa da cobrança de indexador/taxa 

referencial com base no indexador CDI/Cetip. Segue-se o seguinte julgado 

neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

EMBARGOS Á EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSENTE 

ABUSIVIDADE. TAXA CONTRATADA DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA 

AUFERIDA PELO BACEN. CDI. UTILIZAÇÃO INDEVIDA, POIS SUJEITA O 

ATO AO ARBÍTRIO DE UMA DAS PARTES (ARTIGO 122 DO CÓDIGO 

CIVIL). APLICAÇÃO DO VERBETE 176 DA CORTE SUPERIOR. DECISÃO 

MANTIDA. ENCARGOS MORATÓRIOS. MANUTENÇÃO DOS JUROS 

REMUNERATÓRIOS PARA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA, VEZ QUE 

EXPRESSAMENTE CONTRATADOS. LIMITAÇÃO DA COBRANÇA AO 

PERCENTUAL PACTUADO PARA A NORMALIDADE NOS TERMOS DA 

SÚMULA 296 DO STJ. AFASTAMENTO DA CDI COMO CRITÉRIO DE 

CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA MORATÓRIA. NOS CONTRATOS 

FIRMADOS POSTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI 9.298/1996 A MULTA 

MORATÓRIA PODE SER FIXADA EM ATÉ 2% DO VALOR DA PRESTAÇÃO. 

ARTIGO 52, § 1º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MORA QUE 

SOMENTE PODE SER AFASTADA DIANTE DA COBRANÇA ABUSIVA DE 

ENCARGOS DA NORMALIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA E DESTA CORTE ESTADUAL. VERIFICADA A ABUSIVIDADE 

DOS ENCARGOS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS NO CONTRATO EM 

DISCUSSÃO (CDI) RESTA DESCARACTERIZADA A MORA DOS 

DEVEDORES. RECÁLCULO DO DÉBITO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA 

AOS PARÂMETROS DESTA DECISÃO. POSSIBILIDADE DE 

COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO SIMPLES DE VALORES APÓS A 

APURAÇÃO DO MONTANTE EVENTUALMENTE PAGO A MAIOR. 
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PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE QUE O ÓRGÃO JULGADOR 

SE MANIFESTE EXPRESSAMENTE A RESPEITO DAS TESES E 

DISPOSITIVOS LEGAIS APONTADOS PELAS PARTES QUE NÃO SE 

MOSTREM CAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO 

MAGISTRADO. CASO DOS AUTOS EM QUE A APLICABILIDADE DOS 

DISPOSITIVOS LEGAIS PREQUESTIONADOS, NA FORMA REQUERIDA 

PELA PARTE POSTULANTE, RESTA IMPLICITAMENTE REPELIDA PELA 

FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 489, INCISO 

III, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS RECURSAIS. 

RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA SOB A 

VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DO 

DISPOSTO NO ARTIGO 85, § 11, DA REFERIDA LEGISLAÇÃO. VERBA 

HONORÁRIA MAJORADA. UNÂNIME. NEGARAM PROVIMENTO AOS 

RECURSOS. (TJRS - AC n.º 70074133893, 11ª Câmara Cível, 13/09/2017) 

Tal fato, por si só, já autoriza a concessão da tutela provisória de urgência 

pretendida, porquanto gerador de falso saldo devedor que in casu, 

eventualmente pode originar a mora suficiente para os procedimentos de 

consolidação das propriedades ofertadas em garantia fiduciária nos 

referidos contratos, em favor do Banco Réu. Nesse contexto, reconhecida 

a plausibilidade da tese da existência de abusividade no que se refere aos 

encargos da normalidade (utilização da CDI no computo dos juros 

remuneratórios), pactuados nos contratos objeto da lide, faz-se 

necessário suspendermos os efeitos da mora como postulado pela parte 

Autora. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. REVISIONAL. 

DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO JUDICIAL. EXTENSÃO DOS 

EFEITOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A descaracterização da mora, aferida 

em mero juízo de cognição sumária, tem como efeito a concessão de tutela 

de urgência para retirada do nome do mutuário dos cadastros de proteção 

ao crédito. 2. O depósito em juízo da parte incontroversa, efetuado como 

requisito para a antecipação dos efeitos da tutela, tem eficácia liberatória 

apenas parcial. Precedente. 3. Se, em juízo de cognição exauriente, for 

constatado que o valor devido é superior às quantias depositadas pelo 

devedor, a incidência de correção monetária e juros de mora sobre a 

diferença será uma imposição do postulado que veda o enriquecimento 

sem causa. Esses consectários não podem ser previamente subtraídos 

pela decisão que antecipa os efeitos da tutela. Isso porque o juízo de 

cognição sumária (provisório e precário) não pode se sobrepor ao juízo de 

cognição exauriente (definitivo e passível de formar coisa julgada 

material). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg 

nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 677.446 - PR 

(2015/0052195-5) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 02 

de fevereiro de 2016 (data do julgamento). AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONTRATO 

BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E RETIRADA 

DO NOME DE CADASTRO DE INADIMPLEMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. 

JUROS REMUNERATÓRIOS. INAPLICÁVEL LIMITAÇÃO EM 12% AO ANO. 

JUROS DE MORA. PERCENTUAL CONTRATADO EM 1% AO MÊS. 

POSSIBILIDADE. 1. Se a argumentação não foi oportunamente aventada no 

recurso especial, observa-se a ocorrência da preclusão, pois não se 

admite inovação em sede de agravo regimental. 2. As instituições 

financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada 

na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF. 3. A 

descaracterização da mora só ocorre quando o caráter abusivo decorrer 

da cobrança dos chamados encargos do "período da normalidade". 4. De 

acordo com o disposto no verbete sumular nº 379/STJ, "nos contratos 

bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios 

poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês", entendimento 

que foi reafirmado por esta Corte Superior, sob o rito do art. 543-C do 

CPC, no julgamento do REsp 1061530/RS (recurso representativo da 

controvérsia), relatado pela Ministra NANCY ANDRIGHI, razão pela qual 

permanece mantido o percentual contratado. 5. Agravo regimental a que 

se nega provimento. (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

736.034 – RS, RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO. 15 de dezembro de 

2015(Data do Julgamento) Registre-se, ainda, que cuidando-se de 

demanda que visa a revisão de contratos bancários, a pretensão à tutela 

de urgência na forma postulada pela Autora está amparada na orientação 

do c. STJ[2][2], a qual exige: a) ação proposta pelo devedor contestando a 

existência integral ou parcial do débito; b) Demonstração de que tal 

contestação funda-se na aparência do bom direito e em consolidada 

jurisprudência do STF ou STJ, e, c) depósito da parte incontroversa do 

débito ou prestação de caução idônea, ao prudente critério do juízo. Com 

estas considerações, entendo cabíveis as alegações dos Autores nesta 

fase de cognição sumária que se faz, demonstrado que o ponto das 

dívidas ora questionadas tem forte aparência de se ajustar a 

jurisprudência dominante, sobretudo diante da sua disponibilidade de 

efetuar o depósito judicial do montante incontroverso do débito, razões 

pelas quais entendo estarem presentes os requisitos autorizadores para 

concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300, do CPC, para 

determinar que o Requerido abstenha-se de registrar o nome da Autora 

nos órgãos de proteção ao crédito e abstenha-se de promover quaisquer 

atos administrativos de expropriação do imóvel dado em garantia nos 

contratos referente a CCB n.º 237/2647/2712 em todos os seus termos, 

e/ou caso os tenha efetuado, sejam imediatamente suspensos, ficando 

desde já autorizada a expedição de ofício nesse sentido aos respectivos 

órgãos públicos e Cartórios, se for o caso, fixando-se multa diária em 

desfavor do Banco Réu para o caso de descumprimento desta decisão em 

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem limitação nessa astreinte, pois o 

que exceder ao valor dos contratos será oportunamente e 

fundamentadamente destinado ao Fundo Estadual de Defesa do 

Consumidor. Para manutenção desta medida, deverá a Autora depositar 

mensalmente em juízo o valor apontado como incontroverso (2.918.055,25 

– dois milhões, novecentos e dezoito mil e cinquenta e cinco reais e vinte e 

cinco centavos), montante que será dividido igualmente em 40 parcelas 

mensais de 92.228,20 (noventa e dois mil, duzentos e vinte e oito reais e 

vinte centavos), sem prejuízo da atualização desse valor a qualquer 

tempo, nos termos do contrato e pelas cláusulas mantidas como eficazes. 

Registre-se que o depósito em juízo da parte incontroversa, é efetuado 

exclusivamente para antecipação dos efeitos da tutela ora deferida, e tem 

eficácia liberatória parcial nos termos deste decisum, pois se em juízo de 

cognição exauriente for constatado que o valor devido é superior as 

quantias depositadas pela Autora, haverá a regular liquidação do saldo 

devedor a ser apurado após julgamento do mérito da demanda. Nos 

termos dos artigos 246, I e 248, ambos do CPC/2015, CITE a parte 

Requerida para responder, em quinze (15) dias (art. 335, III, do CPC/2015. 

Consigne-se a advertência de que, não sendo contestada a ação, se 

presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor 

(CPC/2015, art. 344). Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE 

DIREITO [1][1] Súmula 176, STJ: É nula a cláusula contratual que sujeita o 

devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP. [2][2] Recurso 

Especial n.º 527.618-RS

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020863-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR GARCIA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF OAB - MT0011866A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1020863-24.2018.8.11.0041. AUTOR: WALDIR GARCIA GOMES RÉU: 

BANCO BRADESCO SA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO COM PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA promovida por WALDIR GARCIA GOMES em 

face de BANCO BRADESCO S/A. Narra o Autor que em 21/10/2015 

contraiu junto ao Banco Requerido, contrato de financiamento imobiliário no 

valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), a ser pago em cento 

e oitenta (180) parcelas mensais. Contudo, avença que o Requerido, 

moto-proprio, deixou de efetuar o desconto automático de duas parcelas 

mensais em sua conta corrente (n.º 23 e 24, e as demais subsequentes), 

descumprindo o previsto no contrato, inobstante haver saldo e limite de 

cheque especial na referida conta bancária no dia do vencimento. Desta 

feita, tornou-se inadimplente, sendo surpreendido com a cobrança abusiva 

e exorbitante das parcelas em atraso. Consequentemente, tentou pagar o 

débito perante o Requerido e também Tabelionato de Títulos, contudo, 

ambos negaram-se de receber, o que acarretou na consolidação da 
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propriedade do imóvel em favor do Requerido, encontrando-se na 

iminência a realização de leilão do imóvel. Por estas razões, postula pela 

consignação em juízo dos valores devidos, entretanto, afastando-se as 

cobranças abusivas, encargos ilegais e acréscimos astronômicos de 

honorários do escritório de cobrança para assim afastar os efeitos da 

mora para que o Requerido abstenha-se de alienar o imóvel por meio de 

leilão extrajudicial e qualquer outro ato de expropriação, suspensão da 

negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito e 

manutenção na posse do imóvel. Aportou aos autos laudo pericial contábil 

que apurou o valor devido pelo Requerente em 21/07/2018 no montante de 

R$ 17.496,26 (dezessete mil, quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e 

seis centavos), tendo comprovado o depósito em juízo deste valor (ID. 

14144684). Com a inicial vieram os documentos pertinentes à espécie, 

bem como comprovante de pagamento das custas e taxa de distribuição 

da ação. É o relatório. Fundamento e decido. Conforme se verifica dos 

autos, no contrato de empréstimo firmado pelo Autor junto à Instituição 

Financeira, foi inserida cláusula na qual ofereceram em garantia 

hipotecária com alienação fiduciária em garantia do imóvel localizado na 

Avenida dos Florais, n.º 875, Bairro Ribeirão do Lipa, Gleba Quarta Feira, 

Casa 05, Quadra 01, Condomínio Village do Bosque, registrado na 

Matrícula n.º 95.237, Livro n.º 02 do 2º Serviço Notarial e Registral da 

1ªCircunsrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT. A concessão da 

tutela provisória de urgência pleiteada tem caráter incidental e segue 

regras específicas que exigem análise própria e apartada a ser realizada 

analisando-se especificamente a probabilidade do direito (fumus boni iuris) 

com a constatação da verossimilhança fática e da plausibilidade jurídica, 

perigo da demora (periculum in mora), para evitar-se dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, em suma, tutelar direito material, e a 

reversibilidade da tutela provisória satisfativa. Portanto, deve estar 

vinculada ao preenchimento cumulativo dos pressupostos legais 

referenciados para sua concessão in limine litis. Para concessão da 

medida tutelar de urgência, deve a parte postulante não apenas alegar, 

mas demonstrar inequivocamente a probabilidade do direito e a urgência 

demandada, que justifique a ocorrência de dano à postergar o exercício 

do contraditório ao demandado. Nesse sentido colaciono os seguintes 

julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA C/C DANOS 

MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS 

PARCELAS REFERENTES AO CONTRATO OBJETO DE DISCUSSÃO - 

ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DO BANCO 

- REQUISITOSDO ART. 300 DO NCPC NÃO EVIDENCIADOS - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. O deferimento da tutela antecipada 

pressupõe o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 300 do NCPC. 

No caso, carece o pedido da parte autora de prova inequívoca do direito e 

da verossimilhança de suas alegações, pois os elementos trazidos aos 

autos não se mostram suficientes ao fim de propiciar o reconhecimento do 

direito à suspensão da cobrança. Necessidade de submeter a pretensão 

ao crivo do contraditório, visando propiciar manifestação da parte 

contrária e formação de juízo de valor mais seguro a respeito da 

pretensão veiculada. (AI 14077630420168120000, 3ª Câmara Cível, TJMS, 

Data de Publicação em 14/09/2016) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

MONITÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO RATIFICADO. 

PRECEDENTES. Verificado o não preenchimento dos requisitos do art. 300 

do CPC/2015, desaconselhável, por ora, reverter a decisão interlocutória 

que indeferiu o pedido de determinar a averbação da ação originária junto 

à matrícula de imóvel especificado na inicial. Necessidade de contraditório. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70068524644, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Guinther Spode, Publicado em 30/08/2016). Neste ínterim, 

constata-se que inexiste qualquer ilegalidade na conduta do Requerido em 

promover os atos para consolidação da propriedade dos imóveis 

oferecidos livremente pelo Autor por meio de contratado com clausula de 

garantia com alienação fiduciária, e que mormente, confessa a mora. Na 

hipótese, a mora accipiendi ou mora debendi, alegada pelo Requerente, 

nesta fase preambular carece de demonstração inequívoca a justificar os 

efeitos da inadimplência. Registre-se que a Lei nº 9.514/97, que dispõe 

sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, instituindo a alienação 

fiduciária de coisa imóvel, além de outras providências, estabelece a 

possibilidade de venda, em leilão, do imóvel dado em garantia por 

alienação fiduciária quando a dívida não for adimplida a tempo e modo, 

com a prévia constituição em mora do devedor e averbação na matrícula 

do imóvel da consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor 

fiduciário, in verbis: "Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a 

dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos 

deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. § 1º Para os 

fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou 

procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do 

fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no 

prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a 

data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais 

encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as 

contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de 

cobrança e de intimação. § 2º O contrato definirá o prazo de carência 

após o qual será expedida a intimação. § 3º A intimação far-se-á 

pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao 

procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por 

solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de 

Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de 

quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento. § 4º 

Quando o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador 

regularmente constituído se encontrar em outro local, incerto e não sabido, 

o oficial certificará o fato, cabendo, então, ao oficial do competente 

Registro de Imóveis promover a intimação por edital, publicado por três 

dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de 

comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária. § 5º 

Purgada a mora no Registro de Imóveis, convalescerá o contrato de 

alienação fiduciária.§ 6º O oficial do Registro de Imóveis, nos três dias 

seguintes à purgação da mora, entregará ao fiduciário as importâncias 

recebidas, deduzidas as despesas de cobrança e de intimação. § 7º 

Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial 

do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a 

averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em 

nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de 

transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio. (Redação dada pela 

Lei nº 10.931, de 2004) § 8º O fiduciante pode, com a anuência do 

fiduciário, dar seu direito eventual ao imóvel em pagamento da dívida, 

dispensados os procedimentos previstos no art. 27. (Incluído pela Lei nº 

10.931, de 2004)." Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu 

nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de 

que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a 

alienação do imóvel." Ora, considerando que o próprio Autor testifica o 

inadimplemento e não havendo comprovação de purgação da mora em sua 

integralidade, não há que se falar em suspensão ou cancelamento da 

execução extrajudicial e transferência da propriedade do bem. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CAPITAL DE GIRO - 

GARANTIA FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL - SUSPENSÃO DO 

PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DO BANCO NA 

POSSE E PROPRIEDADE DO IMÓVEL – LIMINAR DEFERIDA - 

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS 

PREVISTOS NO ARTIGO 273 DO CPC - GARANTIA FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL 

VINCULADA À CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CAPITAL DE GIRO - 

LEGALIDADE - PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI Nº. 9.514/97 - ARTIGO 

22 - LEI Nº. 11.481/07 - REFORMA DA DECISÃO - CONTINUIDADE DO 

PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO EM CASO DE INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL - REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NÃO 

CONFIGURADOS - RECURSO PROVIDO. Embora inicialmente tenha a Lei 

nº. 9.514/97 se restringido a alienação fiduciária de coisa imóvel ao 

Sistema de Financiamento Imobiliário, com as inovações introduzidas pela 

Lei 11.481/2007, o legislador possibilitou sua aplicação a outras 

operações, deixando de ter exclusivamente cunho social. Inteligência do § 

1º do art.22. Portanto, havendo previsão legal contida na Lei da Cédula de 

Crédito Bancário, quanto à instituição de garantia real do crédito 

concedido, bem como expressa previsão na Lei nº 9.514/97 quanto à 

possibilidade de sua aplicação por qualquer pessoa física ou jurídica, 

ainda que não vinculada ao Sistema Financeiro de Habitação, não há se 

falar em ilegalidade da alienação fiduciária e de atos expropriatórios em 

caso de inadimplência contratual. Verificada a regularidade do 

procedimento adotado pela Lei nº. 9.514/97 em Cédula de Crédito Bancário 

- Capital de Giro - inexiste no caso em comento a verossimilhança das 

alegações de posicionamento contrário, motivo suficiente para revogação 

da antecipação da tutela que suspendeu o procedimento extrajudicial. (AI 

58768/2013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2013, Publicado no DJE 

05/11/2013) PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

CAUTELAR INOMINADA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM 
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ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL INADIMPLIDA - LIMINAR DE 

ABSTENÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL E DE CONSOLIDAÇÃO DA 

PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA EM NOME DA CREDORA FACE AÇÃO DE 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTERIOR - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE 

APARÊNCIA DO BOM DIREITO NAS ALEGAÇÕES - PEDIDO DE CONTAS 

GENÉRICO - CÉDULA - TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - LEI 

9.514/1997 - PAGAMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO - MORA - PRESENÇA - 

EXECUÇÃO E LEILÃO EXTRAJUDICIAL - POSSIBILIDADE - BEM IMÓVEL 

OFERTADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PELO 

CO-DEVEDOR SOLIDÁRIO - SÚMULA 28 DO STJ - VALIDADE DA 

GARANTIA - RECURSO PROVIDO. Para o deferimento da medida cautelar, 

é necessária a presença dos requisitos fundamentais, quais sejam, o 

fumus boni iuris e o periculum in mora. O ajuizamento de ação de 

prestação de contas, cujo pedido de contas é genérico, não tem o condão 

de afastar a liquidez, certeza e exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário 

celebrada que, nos termos do art. 28 da Lei 10.931/2004, consiste em 

título executivo. A Lei 9.514/1997 prevê que vencida e não paga, no todo 

ou em parte, a dívida garantida por alienação fiduciária de bem imóvel, 

constituído em mora o devedor e não havendo sua purgação, o Oficial do 

Registro de Imóveis promoverá a averbação na matrícula do imóvel da 

consolidação da propriedade em nome do fiduciário, promovendo no prazo 

de 30 dias o público leilão para a venda do imóvel. A responsabilidade do 

co-devedor é solidária à do devedor principal e, assim, ele também 

responde em caso de inadimplência contratual. É válida da garantia real 

dada pelo co-devedor solidário, sendo que a alienação fiduciária em 

garantia pode ter por objeto bem que já integrava o seu patrimônio (súmula 

28, do STJ). Ausente a demonstração do fumus boni iuris, não há que se 

falar em concessão do pedido liminar em ação cautelar inominada. - 

Recurso provido. (Agravo de Instrumento Cv 1.0145.12.072786-5/001, 

Relator (a): Des.(a) Márcia De Paoli Balbino, 17ª CÂMARA CÍVEL-TJMG, 

julgamento em 10/10/2013, publicação da sumula em 22/10/2013) - Grifo 

nosso. Não se pode, diante da mera alegação unilateral do Autor, 

suspender-se os atos expropriatórios e consequentes efeitos da mora, 

como a inscrição do nome do devedor junto aos órgãos de proteção ao 

crédito e consolidação da propriedade da garantia, pois o contrato em 

questão foi livremente pactuado e confessado pelo Autor. Esta intenção 

traduz severa limitação ao exercício de um legítimo direito do Credor, 

compreendendo-se que a inobservância desse temperamento desvirtua a 

finalidade e fragiliza os próprios pilares do contrato, que foram 

construídos a partir da boa-fé objetiva que norteia os negócios jurídicos 

(CC, art. 422). Frise-se que para que a tutela de urgência seja concedida, 

ainda que não se exija certeza jurídica sobre o direito avençado, há que 

se ter ao menos a aparência desse direito, e por isso, o juiz faz a 

apreciação da existência da pretensão autoral em um juízo prévio e não 

exauriente, o que na hipótese figura-se incompleta diante da ausência do 

necessário contraditório e apreciação de eventuais provas a serem 

produzidas, será possível formar juízo de convencimento seguro sobre as 

questões controvertidas. Essas exigências deverão comparecer aos 

autos de modo a comportar uma certeza, ou até provável certeza, de que 

há, em cognição sumária que se faz, o direito que se propõe buscar. 

Logo, sem maiores substratos probatórios que demonstrem o direito 

cristalino da parte Autora de que o Requerido opôs-se ao recebimento do 

débito via administrativa, ver suspensos os efeitos da mora advindas do 

contrato sub judice, convém que se aguarde um mínimo de contraditório, 

para, assim, propiciar maiores elementos para a formação de sua 

convicção, razão pela qual indefiro a tutela de urgência. CITE-SE o réu, via 

mandado, para comparecer à audiência de conciliação que designo para o 

dia 04 de setembro de 2018, às 17h00m, fazendo-se na carta constar as 

advertências dispostas no art. 334 do CPC/2015, §§ 4º a 10º, 

computando-se o prazo para contestação na forma do art. 335 do mesmo 

Códex. Intimem-se e cumpra-se. Expeça-se o necessário. Cuiabá/MT, 13 

de julho de 2018 JOSE ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021181-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA CRUZ GRACA BEZERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 2 1 1 8 1 - 0 7 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MARIA DA CRUZ 

GRACA BEZERRA Vistos. Nos termos do art. 292, § 3º, do CPC/2015, 

corrijo o valor da causa para R$ 48.080,97 (quarenta e oito mil, oitenta 

reais e noventa e sete centavos), conforme planilha de cálculo ID. 

14174541 – ID. Pág. 05, isto pois, em ações de busca e apreensão o valor 

da causa deve corresponder ao saldo devedor em aberto, incluindo as 

prestações vencidas e não pagas e as vincendas, ou seja, o valor 

indicado para purgação da mora pelo Devedor. RETIFIQUE-SE NO SISTEMA 

O CORRETO VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA, devendo o Autor proceder 

com o recolhimento das custas complementares em quinze (15) dias, nos 

termos do art. 290, do CPC/2015, sob pena de cancelamento da 

distribuição da ação. No mais, tratando-se de ação de busca e apreensão 

com pedido liminar, objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o 

Credor a inadimplência contratual da parte Requerida, frisando que este 

firmou pactos com garantia de alienação fiduciária de bens móveis, aos 

quais Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o instrumento de 

notificação para efeitos de constituição em mora da parte Devedora. Nesta 

trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente 

comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do 

débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Neste ínterim, não sendo localizado o bem 

declinado na inicial, para evitar a eternização de demandas dessa 

natureza, alvitro o Banco Autor acerca do art. 4º, da aludida Lei de Busca 

e Apreensão para adequar-se ao novo rito processual implementado pela 

Lei 13.043/14, o qual faculta ao Credor, postular a conversão da presente 

ação em execução de título extrajudicial diante destas eventuais 

circunstâncias. Cite-se a parte Requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo credor 

fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, a contar da execução da liminar (§ 3º, do art. 3º do mesmo diploma). 

Defiro os benefícios do § 2º, artigo 212, do NCPC e se necessário, 

mediante a certidão do oficial de justiça, fica desde já autorizada a 

solicitação de auxilio policial para efetivo cumprimento da medida e/ou 

utilização de serviços de chaveiro para abertura de portas e portões, as 

expensas do Autor. Atente-se a Secretaria para, na hipótese positiva de 

cumprimento da apreensão do veículo e citação do Requerido, 

certifique-se o decurso de prazo para purgar a mora bem como da 

contestação, promovendo-se a Secretaria os impulsos processuais 

subsequentes. Ressalte-se que a expedição do mandado está 

condicionada ao recolhimento e vinculação das custas e taxa judiciais pelo 

Autor, sob pena de cancelamento da distribuição da ação, bem como a 

comprovação do pagamento da diligencia do oficial de justiça, em igual 

prazo, a contar da intimação desta decisão. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá 

(MT), 16 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020898-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANISON ALVES FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO OAB - MT12817/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RODOBENS S.A. (RÉU)
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Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1020898-81.2018.8.11.0041 AUTOR: JOANISON ALVES FARIAS RÉU: 

BANCO RODOBENS S.A. Vistos. Remetam-se os autos ao Juízo da 4ª 

Vara Especializada em Direito Bancário desta Capital, pois foi anunciada 

dependência com processo que lá tramita. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1021396-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE SOUZA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - RO0002540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1021396-80.2018.8.11.0041. AUTOR: MARIA JOSE DE SOUZA E SILVA 

RÉU: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos. Defiro à Autora os benefícios da 

Justiça Gratuita. Da inicial e dos documentos que a acompanham, 

constata-se que na verdade, trata-se do antigo procedimento para 

exibição de documentos, medida que com a entrada em vigor da Lei 

13.105/15, adequa-se melhor à ação autônoma de produção antecipada 

da prova disciplinada nos artigos. 381 e seguintes, do CPC.[1] Na hipótese, 

possível a aplicação do principio da fungibilidade em nome do poder geral 

de cautela e da instrumentalidade para receber a inicial como ação para 

produção antecipada de provas consoante art. 381, II e III, e art. 382, 

ambos do CPC, pois o procedimento eleito pelo Autor é compatível com a 

adequação ora ajustada. Portanto, preenchidos os requisitos iniciais para 

seu deferimento liminar, CITE-SE o Requerido para dar sua resposta em 

cinco (05) dias, permitindo-lhe que afirme a inexistência do dever de exibir 

ou justa causa para não o fazer, em sintonia com os artigos 398 e 399 do 

CPC. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de julho de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito [1]Art. 381. A produção 

antecipada da prova será admitida nos casos em que: I - haja fundado 

receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de 

certos fatos na pendência da ação; II - a prova a ser produzida seja 

suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de 

solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar 

ou evitar o ajuizamento de ação.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021405-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RICCI BIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO)

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1021405-42.2018.8.11.0041. AUTOR: ANDERSON RICCI BIZ RÉU: BANCO 

J. SAFRA S.A Vistos. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL proposta por 

ANDERSON RICCI BIZ em face de BANCO J SAFRA S/A, em que o Autor 

pleiteia a concessão dos benefícios da assistência Judiciaria Gratuita. 

Neste sentido, a Lei Processual n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), 

dirime que “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 (art. 98)” e que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º).” Entretanto, a 

Constituição Federal reza que a gratuidade será conferida “...aos que 

comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV). Por este ângulo, 

elementar esclarecer que o benefício da Justiça Gratuita é o amparo que 

pessoas necessitadas auferem para acesso imediato à Justiça, assim, 

pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe salário irrisório que 

mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família, é o andarilho que não 

tem onde morar ou desempregados com minguados recursos financeiros. 

Para estes, o Legislador reservou a isenção das custas do processo, 

enquanto perdurar o estado de pobreza. Diante da própria natureza da 

causa e da situação sócio-econômica do Autor, que possui condições 

financeiras – garantias, para contrair empréstimo bancário no valor de R$ 

25.497,14, pagando a título de “entrada” o valor de R$ 16.000,00, e 

comprometendo-se ao pagamento de parcelas mensais de R$ 1.019,96 – 

vide contrato ID. 14201041 e, sobretudo por não comprovar a 

impossibilidade de arcar com as custas e taxa judiciais apesar da 

alegação nesse sentido, entendo incabível a concessão da Assistência 

Judiciária Gratuita postulada. Custa processual é espécie de Tributo e sua 

incidência não deve ocorrer apenas sobre aqueles que têm dinheiro 

sobrando, como quer fazer crer o Autor ao pretender a gratuidade. Temos 

observado, com frequência impressionante e preocupante, uma avalanche 

de pedidos de assistência judiciária gratuita, na maioria dos casos com 

flagrante má fé, até em ações de alto valor e com Partes que declinam uma 

profissão de destaque e endereços em imóveis localizados em bairros de 

alto padrão ou de classe média desta Urbe, o que na prática, 

desgraçadamente, tem prejudicado aqueles que efetivamente são pobre e 

desvalidos da sorte. Esse inchaço da assistência judiciária tem levado à 

superação imediata, mês a mês, da verba indenizatória destinada aos 

Oficiais de Justiça para o cumprimento de mandados dos processos de 

Justiça gratuita, o que na prática acaba prejudicando os efetivamente 

pobres e reduzindo sensivelmente a celeridade e eficiência dos 

processos desses desvalidos, isso para narrar somente uma 

consequência desse maldito “jeitinho brasileiro” de que fazem uso aqueles 

que podem pagar as custas do processo e se valem ou pelo menos 

tentam se valer espertamente da assistência judiciária gratuita. 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RECURSO 

ESPECIAL DESERTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

FORMULADO NO CURSO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. PRECEDENTE DA 

CORTE ESPECIAL. SÚMULA N. 187/STJ. 1. Quando formulado o pedido de 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita no curso do 

processo, é imprescindível que haja a comprovação da condição de 

beneficiário, o que não se deu in casu. 2. Precedentes: AgRg nos EAg 

1345775/PI, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 

21.11.2012; e EDcl no AREsp 275.831/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 

Quarta Turma, DJe 12.3.2013. (STJ, AgRg no AREsp 281.430 MG, Rel Min 

MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 18/04/2013). Sublinhamos para 

destaque. Neste sentido é o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA PELO 

JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, NOS AUTOS, DA 

SITUAÇÃO FINANCEIRA REAL DO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE 

ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A AFERIÇÃO. ART. 333, I, CPC/1973. 

CUMPRE AO AUTOR DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE SEU DIREITO. 

RECURSO DESPROVIDO. A agravante não se desincumbiu do ônus inserto 

no art. 333, I, do CPC/1973, no caso da concessão de justiça gratuita, a 

demonstração de sua situação de miserabilidade; portanto é impossível 

reconhecer a legitimidade de sua pretensão, impondo-se o desprovimento 

do recurso de Agravo de Instrumento. (AI 8756/2016, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 02/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017) 

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO REVOGADO – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. 

Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Conquanto se 

presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente 

por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC/15), consoante ocorreu inicialmente 

na ação principal, tal pedido pode ser revogado, quando houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º, 

do CPC/15. 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. No caso, sendo 
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demonstrado que a parte possui rendimento para o custeio das despesas 

processuais, deve ser mantida a decisão que revogou a assistência 

judiciária. (Ap 120648/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, 

Publicado no DJE 27/11/2017) Dessa forma, INDEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita postulado pelo Autor e nos termos do art. 101, § 2º, do NCPC, 

outorgo-lhe o prazo de cinco (05) dias para recolher as custas e taxa 

judiciais, sob pena de imediato cancelamento da distribuição. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES 

COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021414-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ALBUQUERQUE LOUZADA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO)

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1021414-04.2018.8.11.0041. AUTOR: BENEDITO ALBUQUERQUE 

LOUZADA RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL proposta por 

BENEDITO ALBUQUERQUE LOUSADA em face de BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em que o Autor pleiteia a 

concessão dos benefícios da assistência Judiciaria Gratuita. Neste 

sentido, a Lei Processual n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), dirime 

que “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 (art. 98)” e que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º).” Entretanto, a 

Constituição Federal reza que a gratuidade será conferida “...aos que 

comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV). Por este ângulo, 

elementar esclarecer que o benefício da Justiça Gratuita é o amparo que 

pessoas necessitadas auferem para acesso imediato à Justiça, assim, 

pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe salário irrisório que 

mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família, é o andarilho que não 

tem onde morar ou desempregados com minguados recursos financeiros. 

Para estes, o Legislador reservou a isenção das custas do processo, 

enquanto perdurar o estado de pobreza. Diante da própria natureza da 

causa e da situação sócio-econômica do Autor, que possui condições 

financeiras – garantias, para contrair empréstimo bancário no valor de R$ 

73.564,68, pagando a título de “entrada” o valor de R$ 12.400,00, e 

comprometendo-se ao pagamento de parcelas mensais de R$ 1.751,54,00 

– vide contrato ID. 14202117 e, sobretudo por não comprovar a 

impossibilidade de arcar com as custas e taxa judiciais apesar da 

alegação nesse sentido, entendo incabível a concessão da Assistência 

Judiciária Gratuita postulada. Custa processual é espécie de Tributo e sua 

incidência não deve ocorrer apenas sobre aqueles que têm dinheiro 

sobrando, como quer fazer crer o Autor ao pretender a gratuidade. Temos 

observado, com frequência impressionante e preocupante, uma avalanche 

de pedidos de assistência judiciária gratuita, na maioria dos casos com 

flagrante má fé, até em ações de alto valor e com Partes que declinam uma 

profissão de destaque e endereços em imóveis localizados em bairros de 

alto padrão ou de classe média desta Urbe, o que na prática, 

desgraçadamente, tem prejudicado aqueles que efetivamente são pobre e 

desvalidos da sorte. Esse inchaço da assistência judiciária tem levado à 

superação imediata, mês a mês, da verba indenizatória destinada aos 

Oficiais de Justiça para o cumprimento de mandados dos processos de 

Justiça gratuita, o que na prática acaba prejudicando os efetivamente 

pobres e reduzindo sensivelmente a celeridade e eficiência dos 

processos desses desvalidos, isso para narrar somente uma 

consequência desse maldito “jeitinho brasileiro” de que fazem uso aqueles 

que podem pagar as custas do processo e se valem ou pelo menos 

tentam se valer espertamente da assistência judiciária gratuita. 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RECURSO 

ESPECIAL DESERTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

FORMULADO NO CURSO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. PRECEDENTE DA 

CORTE ESPECIAL. SÚMULA N. 187/STJ. 1. Quando formulado o pedido de 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita no curso do 

processo, é imprescindível que haja a comprovação da condição de 

beneficiário, o que não se deu in casu. 2. Precedentes: AgRg nos EAg 

1345775/PI, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 

21.11.2012; e EDcl no AREsp 275.831/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 

Quarta Turma, DJe 12.3.2013. (STJ, AgRg no AREsp 281.430 MG, Rel Min 

MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 18/04/2013). Sublinhamos para 

destaque. Neste sentido é o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA PELO 

JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, NOS AUTOS, DA 

SITUAÇÃO FINANCEIRA REAL DO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE 

ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A AFERIÇÃO. ART. 333, I, CPC/1973. 

CUMPRE AO AUTOR DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE SEU DIREITO. 

RECURSO DESPROVIDO. A agravante não se desincumbiu do ônus inserto 

no art. 333, I, do CPC/1973, no caso da concessão de justiça gratuita, a 

demonstração de sua situação de miserabilidade; portanto é impossível 

reconhecer a legitimidade de sua pretensão, impondo-se o desprovimento 

do recurso de Agravo de Instrumento. (AI 8756/2016, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 02/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017) 

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO REVOGADO – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. 

Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Conquanto se 

presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente 

por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC/15), consoante ocorreu inicialmente 

na ação principal, tal pedido pode ser revogado, quando houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º, 

do CPC/15. 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. No caso, sendo 

demonstrado que a parte possui rendimento para o custeio das despesas 

processuais, deve ser mantida a decisão que revogou a assistência 

judiciária. (Ap 120648/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, 

Publicado no DJE 27/11/2017) Dessa forma, INDEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita postulado pelo Autor e nos termos do art. 101, § 2º, do NCPC, 

outorgo-lhe o prazo de cinco (05) dias para recolher as custas e taxa 

judiciais, sob pena de imediato cancelamento da distribuição. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES 

COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1021498-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - 004.110.331-90 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1021498-05.2018.8.11.0041. AUTOR: ELIAS DO NASCIMENTO 

PROCURADOR: JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA RÉU: BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos. Inobstante a distribuição e 

processamento do feito para esta Unidade Judiciária, verifica-se que esta 

ação exclui-se da competência de Vara Especializada de Direito Bancário, 

como é o caso desta Vara, pois trata-se de matéria eminentemente civil em 

que o Autor postula a declaração de inexistência de débito junto ao 

Requerido. Neste sentido assevera o PROVIMENTO Nº 004/2008/CM que 

atribuiu nova competência e denominação a Varas Judiciais da Comarca 
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de Cuiabá, senão vejamos: (...) Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos 

artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da 

Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova 

competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de 

Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I – as 

Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. § 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, 

por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; 

alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas 

de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da 

casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais 

operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de 

dívida. § 2º. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de 

competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a 

seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido 

esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de 

indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza 

eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível 

poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor. 

Na hipótese, a demanda não envolve interesses típicos de relação 

bancária, enquadra-se, na verdade na exceção estabelecida pelo art. 1º, 

§2º, do Provimento nº 004/2008/CM, porque a pretensão é de reparação 

de danos pois o Autor alega que não efetivou negócio jurídico com o 

Requerido, sem que o pedido esteja cumulado com outro de natureza 

tipicamente bancária, de modo que a questão de fundo guarda relação 

com matéria de natureza eminentemente cível. Assim, tendo em vista o 

Provimento alhures citado que fixou a competência das varas 

especializadas, de modo que declino da competência em favor de umas 

das Varas de Feitos Gerais desta Capital, para processar e julgar a 

presente demanda, para onde determino a redistribuição do processo. 

Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016245-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GINCOMEGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A (AUTOR)

RIO DOCE INCORPORADORA LTDA - ME (AUTOR)

PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA (AUTOR)

FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA (AUTOR)

GINCO URBANISMO LTDA (AUTOR)

SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA (AUTOR)

RIO FORTE INCORPORADORA LTDA (AUTOR)

JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ (AUTOR)

LUZIENNE CARRIJO FERRO BRAZ (AUTOR)

OSVALDO TETSUO TAMURA (AUTOR)

MEIRI NAKAZORA TAMURA (AUTOR)

BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR)

GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DURIC CALHEIROS OAB - SP181721 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016245-36.2018.8.11.0041. AUTOR: GINCO URBANISMO LTDA, 

GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA, RIO FORTE INCORPORADORA 

LTDA, RIO DOCE INCORPORADORA LTDA - ME, PRIMOR DAS TORRES 

INCORPORACOES LTDA, FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA, 

SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA, JULIO CESAR DE ALMEIDA 

BRAZ, LUZIENNE CARRIJO FERRO BRAZ, OSVALDO TETSUO TAMURA, 

MEIRI NAKAZORA TAMURA, BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, GINCOMEGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A RÉU: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Despacho Vistos etc. Intimem-se 

novamente os requerentes e seu patrono, via imprensa, para cumprirem o 

determinado na decisão de ID 13685600, item II, no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, retornem os autos conclusos com urgência. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 16 de julho de 2018. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021226-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO ANGELO DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021226-11.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ROBERTO 

ANGELO DE MORAES 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, 16 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021286-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THOBIAS MONTEIRO MAIA (RÉU)

JAJA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021286-81.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: JAJA 

COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME, THOBIAS MONTEIRO MAIA 

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, 16 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021348-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA VIEIRA FIGUEIREDO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021348-24.2018.8.11.0041. AUTOR: SICREDI CENTRO NORTE RÉU: 

ANDREA VIEIRA FIGUEIREDO 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 
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como intimação. AT/Cuiabá, 16 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001945-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA JAKOB (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001945-06.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: SONIA JAKOB Despacho Vistos etc. I – Conforme 

documentos carreados aos autos, o exequente não localizou valores para 

penhora em dinheiro na conta do executado, defiro o pedido de consulta 

junto a Delegacia da Receita Federal para localização de bens da 

executada: - Sônia Jakob, CPF n° 754.654.428-91. II – Defiro também o 

pedido de consulta junto ao sistema Renajud, para tentativa de localização 

e possível inclusão de restrição junto a veículos em nome da executada. III 

– Após, intime-se o exequente para se manifestar sobre os resultados 

das consultas nos Sistemas da Delegacia da Receita Federal e Renajud, 

bem ainda, para dar andamento ao feito, no prazo de em 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 17 de julho de 2018. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016626-78.2017.8.11.0041

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:

THAYZE RODRIGUES DA CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 1 6 6 2 6 - 7 8 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: THAYZE 

RODRIGUES DA CUNHA Despacho Vistos etc. Intime-se o requerente para 

que emende a inicial no que tange ao valor da causa, posto que indicou o 

valor da causa de R$ 26.044,63, e recolheu as custas judiciais e taxa 

judiciária no valor de R$ 6.383,64, consoante ID 10832754, devendo 

recolher as diferenças destes valores, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial e extinção do processo. Após, certifique o 

necessário e retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 17 de julho de 2018. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008927-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1008927-02.2018.8.11.0041. AUTOR: CANOPUS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS S. A. RÉU: ROGERIO RODRIGUES DA SILVA DESPACHO 

Vistos etc. Intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias 

trazer aos autos cópia da Proposta de Proposta de Participação em Grupo 

de Consórcio de Bem Móvel Durável e do Contrato de Alienação Fiduciária 

Em Garantia firmada entre as partes, que ensejou a aquisição do bem 

descrito na exordial. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 17 de jullho de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020364-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ PIRES DE MIRANDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON KRENZLIN BOLL OAB - MT19619/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020364-74.2017.8.11.0041. REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: JOSE LUIZ PIRES DE MIRANDA 

Despacho Vistos etc. Intime-se a parte requerida e seu advogado, via 

imprensa, para manifestar sobre a petição junto ao ID 13248689, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 17 de julho de 2018. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024047-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUZINETE DE MIRANDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222/-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1024047-56.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: ANA LUZINETE DE MIRANDA Decisão Interlocutória Vistos 

etc. Em razão da decisão proferida nos autos dos embargos à execução 

apensos de n. 1005981-57.2018.8.11.0041, em que foi concedido efeito 

suspensivo à presente execução, aguarde-se cumprimento da referida 

decisão proferida no mencionado apenso. AT/Cuiabá, 17 de julho de 2018. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada 

em Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015380-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONINA GONCALVES DE QUEIROZ SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015380-81.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: LEONINA GONCALVES DE QUEIROZ SILVA Despacho Vistos 
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etc. I – Defiro o pedido da parte autora junto ao ID 5900876, 

desentranhe-se o mandado busca e apreensão do veículo, objeto do 

contrato, e citação do réu, para cumprimento no mesmo endereço, ficando 

autorizado o meirinho dos benefícios do art. 212, do CPC. Autorizo, 

também, o arrombamento e reforço policial para cumprimento da ordem 

judicial, se necessário. II – Intime-se o requerente para providenciar o 

recolhimento do depósito da diligência ou fornecer meios ao Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 17 de julho de 2018. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013026-83.2016.8.11.0041

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:

SAO CRISTOVAO TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AILTON BUENO DA SILVA OAB - MT0009896A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013026-83.2016.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: SAO 

CRISTOVAO TRANSPORTES EIRELI - ME Despacho Vistos etc. I – 

Intime-se a parte autora e seu advogado, via imprensa, para manifestar 

sobre a petição e documentos do requerido junto aos ID's 2924297, 

2925217, 2925271 e 2925276, no prazo de 05 (cinco) dias. II – Ante a 

renúncia dos patronos junto aos ID’s 11250152 e 11250179, intime-se o 

requerido, pessoalmente (via postal, com AR), para constituir novo 

patrono nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem os autos 

conclusos. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 17 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 844519 Nr: 48326-31.2013.811.0041

 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: AMIR MUNIZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUÍSIO SIQUEIRA MATTA - 

OAB:2466/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:OAB/MT 12.208-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

10 (dez) dias quanto a proposta de LAUDO PERICIAL de fls.199/214 ,sob 

pena de concordância tácita.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 844519 Nr: 48326-31.2013.811.0041

 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: AMIR MUNIZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUÍSIO SIQUEIRA MATTA - 

OAB:2466/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:OAB/MT 12.208-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

10 (dez) dias quanto LAUDO PERICIAL de fls.199/214 ,sob pena de 

concordância tácita

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 858626 Nr: 565-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL ALVES DE BRITO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Fantinatti de Brito - 

OAB:7980, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:5959/MT, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21387-B, KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - 

OAB:178033/SP, MARCELO GUIMARÃES MAROTTA - OAB:10856

 Vistos etc(...) Com efeito, o Espólio e seu suposto inventariante, ora 

representante são terceiros estranhos ao processo.Aduz o Espólio 

peticionante que o exequente, Lourival Alves de Brito atuou com 

procuração da autora, ora falecida. Que com o falecimento da mesma, os 

termos da procuração cessaram, devendo ser representada pelo Espólio, 

devendo ser anotada a alteração do polo ativo da demanda.Apesar dos 

argumentos da peticionante não vejo como acolhê-los.Conforme se 

observa da exordial, o exequente Lourival Alves de Brito sempre atuou 

como requerente, ajuizando a ação, após firmar contrato com o banco 

requerido, para custear sua lavoura por não possuir condições.Assim, 

buscando auxílio financeiro firmou Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária 

em 15/07/1992. A exordial objetivava a revisão da referida Cédula, tendo o 

feito sido sentenciado e revisado às fls. 123/129. Tendo a sentença 

transitado em julgado.Desta forma, mesmo o Espólio sendo avalista do 

contrato firmado e nesta ação revisado, ele jamais foi parte no 

processo.De maneira que tendo interesse na ação, deveria o Espólio ter 

questionado nos autos na primeira oportunidade e não deixado transcorrer 

anos e somente no momento do recebimento dos valores da ação, é que 

comparecesse dizendo-se interessada.Assim, desentranhem-se as 

petições de fls. 197/199 e de fls. 205/207, tendo em vista serem de parte 

estranha aos autos, entregando-os ao patrono subscritor das mesmas. E 

caso entenda necessário, deve o Espólio ajuizar ação cabível para 

questionar o que entender de direito.A fim de que possam ser analisados 

os pedidos de levantamento de valores, primeiramente devem ser 

localizados e vinculados os valores junto à Conta Única.Assim, vinculados 

os valores, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 376561 Nr: 12960-67.2009.811.0041

 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): JACQUELINE BONIFÁCIO MICHELATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4482, VANESSA CASTILHA MAÑEZ - OAB:OAB/SP 331.167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de Ação de Busca e Apreensão convertida em 

Execução por Título Executivo Extrajudicial proposta por Canopos 

Administradora de Consórcios Ltda em face de Jacqueline Bonifácio 

Michelato.Aduziu ter firmado com a requerida um contrato de Alienação 

Fiduciária em Garantia de n. 237064/07, grupo n. 237, cota n. 064, em 

20/06/2007, para aquisição do bem marca HONDA, modelo BIZ 125+, cor 

PRETA, ano de fabr icação/modelo 2007/2007,  chass i 

9C2JA04307R012754, no valor de R$ 5.432,43, a ser pago em 60 parcelas 

mensais.Que a requerida se tornou inadimplente a partir da parcela com 

vencimento em 18/12/2008, totalizando o débito da quantia de R$ 2.378,21, 

atualizado até 16/04/2009.A ação foi distribuída em 24/04/2009, e a 

decisão inicial proferida em 06/07/2009.Expedidos e cumpridos apenas 

três mandados de busca e apreensão do veículo, objeto do contrato, e 

citação do réu, não foram localizados o bem e nem a requerida.Em 

dezembro/2012 (...). Com base nestas premissas, conforme já 

demonstrado, o reconhecimento da prescrição merece acento, na medida 

em ¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 
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carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 5º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do 

exposto, reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de 

consequência, julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título 

executivo extrajudicial que lhe serve de parâmetro.Condeno o Banco 

exequente em custas processuais, mas deixo de condenar ao pagamento 

de honorários advocatícios, posto que não há patrono constituído ao 

executado nos autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. 

Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem 

ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em 

julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 408041 Nr: 201-37.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO MARCIO CORREA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17154/O, FLÁVIO JOSÉ PEREIRA NETO - OAB:11.780, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, é possível observar que já se ultrapassou o prazo 

para a cobrança do título, estando prescrito o seu direito.Desta forma, por 

tratar-se de matéria de ordem pública, a ocorrência da prescrição 

intercorrente nos casos em que o requerente não parece colaborar com a 

solução do próprio direito, perseguindo diligências sem fim prático, e nem 

mesmo dando o devido impulsionamento. Neste sentido, colaciona-se o 

seguinte entendimento:(...) DISPOSITIVOEm face do exposto, reconheço a 

ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, julgo e declaro 

extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do CPC.Condeno o Banco 

requerente em custas processuais, mas deixo de condenar ao pagamento 

de honorários advocatícios, posto que não há patrono constituído ao 

requerido nos autos pela ausência da execução da liminar.Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1113809 Nr: 16271-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON JOSE STIMAMILIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE AP. OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:15.445 - MT, PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO - 

OAB:13.577-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e 

Apreensão e, de consequência, confirmo a liminar concedida “initio litis”, 

consolidando em favor do requerente a posse e propriedade plena do 

veículo objeto do pedido.Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, devidamente atualizado.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P. R. I. Cumpra-se. Intime-se a parte requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1032266 Nr: 37822-92.2015.811.0041

 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): LARISSA ANDREA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e 

Apreensão e, de consequência, confirmo a liminar concedida “initio litis”, 

consolidando em favor do requerente a posse e propriedade plena do 

veículo objeto do pedido.Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, devidamente atualizado.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P. R. I. Cumpra-se. Intime-se a parte requerente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 811193 Nr: 17684-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE DE CASSIA FERREIRA KRAUZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC FINANCE (BRASIL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CASTRO GARCIA - 

OAB: 11.057-A/MT

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

- OAB:6.735/MT, RAFFAELA SANTOS MARTINS - OAB:OAB/MT 14.516, 

WILSON SALES BELCHIOR - OAB:21.150A

 Vistos etc.Trata-se de processo sentenciado, com trânsito em julgado, 

fls. 166, em fase de cumprimento de sentença, movida por Rosimeire de 

Cassia Ferreira Krause, em face de Banco HSBC Finance (Brasil) S/A.Pela 

decisão de fls. 208, deferiu o Juízo o cumprimento de sentença, 

determinando a intimação do banco executado para cumprir 

espontaneamente a sentença, nos termos do artigo 523 do CPC, bem 

como, condenando-o em honorários em fase de cumprimento de 

sentença.Devidamente intimado o banco executado compareceu aos 

autos às fls. 209/214, apresentando impugnação ao cumprimento de 

sentença e juntando o comprovante de depósito do débito, documento de 

fls. 214.Em seu argumento aduz excesso de execução, argumentando 

que o montante do débito perfaz a quantia de R$ 18.230,14 (...) o 

exequente informa o equívoco ao realizar a atualização do cálculo do 

débito, uma vez que conforme acórdão do recurso de apelação o E. 

Tribunal de Justiça reduziu a condenação do banco executado para o 

valor de R$10.000,00 (dez mil reais).Diante disso, evitando causar prejuízo 

a qualquer das partes, a exequente manifestou sua concordância com a 

impugnação apresentada pelo executado.E para tanto, expeça-se alvará 

em favor do exequente, na forma indicada às fls. 217v, no valor de R$ 

18.230,14 (dezoito mil duzentos e trinta reais e quatorze centavos) com os 

rendimentos creditados no período.Após, desta forma, o montante 

remanescente deve ser restituído ao banco executado, por se tratar de 

excesso de execução.Assim, intime-se o banco executado para informar 

os dados bancários do autorizado para proceder à expedição de alvará 

de levantamento, consoante determina o artigo 10, parágrafo 5º da 

Resolução nº 15/2012/TP.Diante pagamento do débito por parte do banco, 

tenho que o executado cumpriu sua obrigação. Em consequência, julgo e 

declaro extinto o processo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil.Decorrido o prazo recursal, 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.: 914433 Nr: 39802-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOTO RAÇOES AGRICULA E PECUARIA LTDA, 

ANTONIO BENEDITO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Homologo por sentença, para que surta seus devidos e legais efeitos, o 

acordo celebrado pelas partes instrumentalizado às fls. 97/99.

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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 764464 Nr: 17114-26.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÚLIO PEREIRA DE MORAES

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

DO SUL S/A, BANCO RURAL S/A, BANCO BMG S/A, BANCO 

VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES SOARES 

ORIONE E BORGES - OAB:4.807-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNO LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400, CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156844/SP, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - OAB:15.687-A/MT, 

JOSÉ ARNALDO JANSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A, LUIZ RODRIGUES 

WAMBIER - OAB:14.469-A/MT, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES 

- OAB:11.065-A/MT, SERVIO TULIO - OAB:14.258-A

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade do Recurso de Apelação (fls. 

430/436) às fls. 437 e diante da apresentação das Contrarrazões ao 

referido recurso às fls. 438/446, subam estes autos à Egrégia Instância 

Superior, na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 727878 Nr: 23777-25.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLGMA MAIER DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE CORREA RAMOS - 

OAB:9.963 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA 

TAVARES - OAB:147.386/SP, RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA - 

OAB:244.223/SP

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial para levantamento da quantia depositada 

nestes autos ao patrono do requerido, consoante informação de fls. 144.

Diante da certidão de trânsito em julgado de fls. 140, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de estilo.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 745976 Nr: 43154-79.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIANE KFOURY RACHID JAUDY ZEFERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:167.974/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, é possível observar que já se ultrapassou o prazo 

para a cobrança do título, estando prescrito o seu direito.Desta forma, por 

tratar-se de matéria de ordem pública, a ocorrência da prescrição 

intercorrente nos casos em que o requerente não parece colaborar com a 

solução do próprio direito, perseguindo diligências sem fim prático, e nem 

mesmo dando o devido impulsionamento. Neste sentido, colaciona-se o 

seguinte entendimento:(...) Com base nestas premissas, conforme já 

demonstrado, o reconhecimento da prescrição intercorrente merece 

acento, na medida em ¬que a impossibilidade de satisfação do crédito 

cobrado carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a 

prescrição, ex vi, art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil de 

2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição intercorrente, e de consequência, julgo e declaro extinto o 

processo com fulcro no artigo 487, II, do CPC.Condeno o Banco 

requerente em custas processuais, mas deixo de condenar ao pagamento 

de honorários advocatícios, posto que não há patrono constituído ao 

requerido nos autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa 

na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1124173 Nr: 20530-60.2016.811.0041

 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): HILDES MAXIMIANO DE JESUS JUNIOR ME, 

HILDES MAXIMIANO DE JESUS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação Monitória proposta por Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro 

Verde MT em face de Hildes Maximiamo de Jesus Junior ME e Hildes 

Maximiano de Jesus, objetivando o recebimento de um crédito no valor de 

R$ 17.702,82 (dezessete mil setecentos e dois reais e oitenta e dois 

centavos) representado pela Cédula de Crédito Bancário – Cheque 

Empresarial – n. 695771. Acostou junto a inicial os documentos de fls. 

07/33.

Requereu a expedição do competente mandado monitório e, não havendo 

pagamento, a sua conversão em procedimento executivo.

As requeridas foram citadas às fls. 43, no entanto permaneceram inertes 

consoante certidão de fls. 47.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 701, paragrafo 2° do Código de 

Processo Civil, converto o mandado inicial em mandado executivo, 

constituindo de pleno direito o título executivo, no valor de R$ 17.702,82 

(dezessete mil setecentos e dois reais e oitenta e dois centavos), 

atualizado até 12/05/2016.

Condeno as requeridas ao pagamento das custas processuais e em 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da 

causa, devidamente atualizado, nos termos do §2º do artigo 85, Código de 

Processo Civil.

Determino o prosseguimento do feito na forma prevista na Parte Especial, 

Livro I, Título II, Capítulo III, do CPC.

 Transitada em julgado, intime-se o exequente a providenciar a memória 

atualizada do débito, para prosseguimento na forma executiva.

 Após, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1098145 Nr: 9764-45.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIERS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDICTO CELSO BENÍCIO 

JUNIOR - OAB:131.896/SP, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - 

OAB:15.483-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação Monitória proposta por Massa Falida do Banco Cruzeiro 

do Sul S/A em face de Thiers Ferreira, objetivando o recebimento de um 

crédito no valor de R$ 121.568,96 (cento e vinte e um mil quinhentos e 

sessenta e oito reais e noventa e seis centavos) representado pelo 

Contrato de Crédito Pessoal – Consignação em Folha de Pagamento – n. 

439675200 e 440140552. Acostou junto a inicial os documentos de fls. 

12/84.

Requereu a expedição do competente mandado monitório e, não havendo 

pagamento, a sua conversão em procedimento executivo.

O requerido foi citado às fls. 116, no entanto permaneceu inerte, 

consoante certidão de fls. 117.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 701, paragrafo 2° do Código de 

Processo Civil, converto o mandado inicial em mandado executivo, 

constituindo de pleno direito o título executivo, no valor de R$ 121.568,96 

(cento e vinte e um mil quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e seis 

centavos), atualizado até 15/03/2016.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e em 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da 

causa, devidamente atualizado, nos termos do §2º do artigo 85, Código de 

Processo Civil.

Determino o prosseguimento do feito na forma prevista na Parte Especial, 

Livro I, Título II, Capítulo III, do CPC.

 Transitada em julgado, intime-se o exequente a providenciar a memória 

atualizada do débito, para prosseguimento na forma executiva.

 Após, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 275271 Nr: 4480-71.2007.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA IZABETE DUQUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1807-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e 

Apreensão e, de consequência, confirmo a liminar concedida “initio litis”, 

consolidando em favor do requerente a posse e propriedade plena do 

veículo objeto do pedido.Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, devidamente atualizado.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P. R. I. Cumpra-se. Intime-se a parte requerente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 364280 Nr: 2194-52.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORA DE OLIVEIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A - 

UNIBANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO RODRIGUES DANTAS - 

OAB:8085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de trânsito em julgado da sentença proferida, 

consoante fls. 200, bem como, o silêncio da parte autora, que mesmo 

intimada para dar andamento ao feito, permaneceu silente, consoante 

certidão de fls. 240, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

presentes autos, com as cautelas de estilo.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 771059 Nr: 24110-40.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL LIMA AMARAL

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a consulta de informações Cadastrais pelo Sistema Infojud, em 

relação à Receita Federal, do executado:

 - Gabriel Lima Amaral, CPF n°. 023.425.231-65.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 790299 Nr: 44341-88.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE QUEIROZ FILHO, RITA FRANCA DE 

QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:8194 - A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a consulta dos dados cadastrais dos executados pelos Sistemas 

Infojud (Delegacia da Receita Federal) e Bacenjud (Banco Central), e para 

tanto, procedo à consulta do endereço dos executados:

 - José de Queiroz Filho, CPF nº. 022.985.541-53;

- Rita Franca de Queiroz, CPF n°. 411.568.201-97.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 344981 Nr: 14973-73.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA MARIA BORGES DE GODOY

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4.979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A, DANIELLY CRISTINA DE AMORIM FERRAZ 

JORDÃO - OAB:OAB/MT 11.657

 Vistos etc.

Diante do depósito dos honorários do perito, fls. 251 e 272, autorizo o 

levantamento de 50% (cinquenta por cento) da quantia depositada em 

favor do perito nomeado, a ser liberado antes da realização da perícia, e o 

restante a ser liberado após a apresentação do laudo pericial.

 E para tanto, intime-se o Sr. Perito para trazer aos autos, em 05 (cinco) 

dias, os dados corretos, como CPF/CNPJ, banco, agência e conta 

corrente, consoante determina o artigo 10, § 5º da Resolução n. 

15/2012/TP. Após, expeça-se o competente alvará, com os rendimentos 

parciais creditados.

Desde já, designo o dia 24/08/2018, às 14:00 horas para o início dos 

trabalhos periciais.

Intimem-se o perito nomeado, os assistentes técnicos, as partes e seus 

patronos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 729816 Nr: 25838-53.2011.811.0041

 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): REALIZE INDÚSTRIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA, 

IDELMA LEAL DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Banco Bradesco S/A devidamente qualificado e representado, 

nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, movida em face de 

Realize Indústria e Distribuição de Alimentos Ltda e Idelma Leal de 

Andrade, apresentou às fls. 63/69, Embargos de Declaração da sentença 

proferida às fls. 61/62 dos autos, alegando a existência de contradição 

pleiteando o acolhimento destes para suprir ponto contraditório e aclarar a 

r. decisão.Atendendo ao comando do art. 1024 do CPC, vieram-me os 

autos em conclusão.É o Relatório.Fundamento e Decido.Segundo Nelson 

Nery Júnior, “os embargos declaratórios têm finalidade de completar uma 

decisão omissa ou, ainda aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas 

sim integrativo ou aclaratório.” (Código de Processo Civil Anotado, Editora 

Revista dos Tribunais, 3ª edição, pag. 781). Trata-se de irresignação no 

tocante a suposta contradição existente na sentença proferida às fls. 

61/62, que reconheceu a ocorrência do instituto da prescrição 

intercorrente nos autos, declarando extinto o processo, desconstituindo o 

título que lhe serve de parâmetro.(...) O que objetiva o embargante, por 

meio dos presentes embargos é a reapreciação dos autos, conforme 

fundamento da sentença, tratando-se de matéria já abordada e esgotada 

na decisão guerreada, o que é processualmente impossível, visto que já 

devidamente atingida pela preclusão pro judicato, que proíbe ao juiz 

modificar questão já decidida, o que só será possível através do recurso 

cabível.Assim, entendo que não há o que se aclarar na referida 

decisão.Isto posto recebo os Embargos de Declaração e REJEITO os 

referidos Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos da 

decisão.Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 154775 Nr: 8366-83.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO MAUZOLO DA SILVA CAVALCANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DURVAL WANZER, REJANE LUIZA 

KOPPENHAGEM WAMZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÉVERSON CAMPOS CONTO - 

OAB:15055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÉVERSON CAMPOS CONTO 

- OAB:15055/MT, SERGIO ANTONIO MEDA - OAB:6320/PR

 Vistos etc.

Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fls. 581.

Defiro os pedidos de fls. 598/600. Oficie-se ao Cartório de Registro de 

Imóveis – Títulos e Documentos da Comarca de Brasnorte/MT, 

determinando a baixa da Hipoteca referente às Cédulas Rurais 

Pignoratícias e Hipotecárias sob o n. 97/00086-8 e 95/003335-5, bem 

ainda, os cancelamentos constantes nas AV de ns. 32/33, 41, 46/47, 48, 

54, 58 61 e 63 da atual matrícula do imóvel n. 1911 RGI da Comarca de 

Brasnorte/MT (matrícula anterior n. 25.128 do RGI da Comarca de 

Diamantino/MT), encaminhando-se as cópias dos documentos que se 

fizerem necessários.

 Após, certifique o necessário e em seguida dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de estilo.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 844519 Nr: 48326-31.2013.811.0041

 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: AMIR MUNIZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUÍSIO SIQUEIRA MATTA - 

OAB:2466/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:OAB/MT 12.208-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

10 (dez) dias quanto a proposta de Honorários periciais de fls.199/214 

,sob pena de concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1106675 Nr: 13259-97.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S.A .

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER CONCEIÇÃO BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT, MARIANA FONSECA CORREIA - OAB:22.038-O, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA 

- OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LUIS FERREIRA - 

OAB:20452/O

 Vistos etc..

 Aymore Crédito Financiamento e Investimento S/A, propôs Ação de Busca 

e Apreensão, em face de Eder Conceição Bastos, no entanto, requereu à 

fl. 75, desistência do feito.

Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora.

Deixo de oficiar ao DETRAN (RENAJUD) e SERASA, tendo em vista, não 

haver nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a inclusão de 

restrições àqueles órgãos.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 763863 Nr: 16469-98.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLAN COSTA SOUZA ME, 

WANDERLAN COSTA SOUZA

 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:

 Sentença

Vistos etc.

Homologo por sentença, para que surta seus devidos e legais efeitos, o 

acordo celebrado pelas partes noticiado às fls. 62/65.

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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 404814 Nr: 36710-98.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL ALVES DORNELAS, JANET 
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EVANGELISTA CURVO DORNELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE OLIMPIO DE SOUZA 

FILGUEIRAS - OAB:3849/MT

 Sentença

Vistos etc.

Homologo por sentença, para que surta seus devidos e legais efeitos, o 

acordo celebrado pelas partes noticiado à fl. 93.

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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 770434 Nr: 23454-83.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO ZEIGERSON PEREIRA DE SOUZA, ANALIA 

PEREIRA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON ELY TRAJANO DE 

OLIVEIRA - OAB:11610-A, THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - 

OAB:20797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13431-A

 Vistos etc.

Homologo por sentença, para que surta seus devidos e legais efeitos, o 

acordo celebrado pelas partes instrumentalizado às fls. 188/189.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes e honorários advocatícios conforme 

pactuado.

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.: 1169185 Nr: 39780-79.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.A.L. - DEOLA - ME, JOVANE ALEXANDRE 

LAUER DEOLA

 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:

 Sentença

Vistos etc.

Homologo por sentença, para que surta seus devidos e legais efeitos, o 

acordo celebrado pelas partes instrumentalizado à fl. 55.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes e honorários advocatícios conforme 

pactuado.

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.: 1125732 Nr: 21227-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA D'AGUA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 

ME, VICTOR ELOY GOMES ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Homologo por sentença, para que surta seus devidos e legais efeitos, o 

acordo celebrado pelas partes noticiado às fls. 51/52.

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.: 1016872 Nr: 30506-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIBER TRANSPORTES LTDA ME, AIRTON 

LUIZ KAIBER, NEUSA LEVANDOKI KAIBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO 

- OAB:5308-A

 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. 82.

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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700635 Nr: 35258-19.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAISSA HELENA C GUISSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT

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

OAB:8.920-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIOGO DE OLIVEIRA 

DA CRUZ, para devolução dos autos nº 35258-19.2010.811.0041, 

Protocolo 700635, 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.: 323518 Nr: 24506-90.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS PROFIS. DE TRIB ARREC. E 

FISC DE MT-SIPROTAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO - 

OAB:2676/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UEBER ROBERTO DE 

CARVALHO - OAB:4.754/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALVINO 
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FERNANDES DO CARMO NETO, para devolução dos autos nº 

24506-90.2007.811.0041, Protocolo 323518, 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): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 729300 Nr: 25292-95.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CODEP CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, ALDOIR COLOMBO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE PAIVA PINTO - 

OAB:6.220/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista ao não cadastro do patrono do requerido : Banco 

Santander S/A, impulsiono os autos para expedição de matéria para a 

imprensa a fim de intimar a parte autora da decisão contida na sentença 

de fls 172 para o devido cumprimento das determinações ali estampadas 

cujo teor vem a seguir transcrito:Vistos etc. – Trata-se de ação de 

indenização, devidamente sentenciado, com trânsito em julgado, certidão 

de fl. 157.II – Defiro o pedido da exequente, de cumprimento de sentença, 

vindo às fls. 162/163. III – Apesar da executada Serasa S/A não ter sido 

devidamente intimada para cumprir a sentença, esta compareceu 

espontaneamente à fl. 158 dos autos, efetuando o pagamento espontâneo 

da obrigação, conforme comprovante de depósito de fls. 159/160.Às fls. 

162-v/163 compareceu a exequente concordando com o pagamento 

efetuado. Assim, tenho que a executada: Serasa S/A cumpriu sua 

obrigação. Em consequência, julgo e declaro extinto o processo apenas e 

tão somente em relação à executada Serasa S/A, (...).Decorrido o prazo 

recursal, expeça-se alvará do valor depositado na Conta Única, extrato 

acostado à presente decisão, em favor do exequente, na forma indicada à 

fl. 163, na pessoa de seu patrono, conforme o instrumento procuratório 

autoriza à fl. 13, com os rendimentos creditados no período. IV – Intime-se 

o banco executado na forma indicada no artigo 513, parágrafo 1º do Novo 

Código de Processo Civil, para pagamento do débito, nos termos do artigo 

523 do citado Código.IV – O artigo 85 parágrafo 1º do Novo Código de 

Processo Civil dispõe serem devidos os honorários advocatícios na fase 

do cumprimento de sentença.Dessa forma, condeno o banco executado 

ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) do valor do débito, nos termos do art. 85, parágrafo 2º do Novo 

Código de Processo Civil.VI – Em havendo INÉRCIA da parte Executada, 

em liquidar o seu débito, renove-se a conclusão. Intimem-se. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 799902 Nr: 6329-68.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUIA DE OURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

LTDA ME, JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA, REGINA FATIMA 

GUIMARÃES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A, MARILSON MENDES - OAB:16.108/MT, 

RAFAELA ALT DE OLIVEIRA - OAB:15973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:

 Vistos etc.

Homologo por sentença, para que surta seus devidos e legais efeitos, o 

acordo celebrado pelas partes noticiado às fls. 126/127.

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 publica

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 956297 Nr: 3218-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON FACAIA DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21.456/A, JOSE MARTINS - OAB:84.314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Banco Itaucard S/A propôs Ação de Busca e Apreensão, em face de 

Edson Facaia de Melo, no entanto, requereu à fl. 47, desistência do feito.

Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Deixo de proceder à baixa de eventuais restrições/bloqueios tendo em 

vista que não houve determinação deste Juízo neste sentido.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 217520 Nr: 26182-44.2005.811.0041

 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): ANTONIO ANDRADE ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, SANDRO LUÍS CLEMENTE - OAB:7.024/MT, 

WASHINGTON FARIAS SIQUEIRA - OAB:18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc..

 Banco Bradesco Financiamento S/A, propôs Ação de Busca e 

Apreensão, em face de Antonio Andrade Alves Ferreira, no entanto, 

requereu às fls. 137, desistência do feito.

Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora.

Deixo de oficiar ao DETRAN (RENAJUD), tendo em vista, não haver 

nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a inclusão de restrições 

àquele órgão.

Ante a renúncia do prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como publicação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021179-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO (EXECUTADO)

EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO FILHO (EXECUTADO)

DI PARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - MT0011247A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021179-08.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: DI PARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA - ME, EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO, EDUARDO 

BITTENCOURT DE CAMARGO FILHO Decisão Interlocutória Vistos etc. I – 

Compulsando os autos verifico que o patrono da parte executada 

peticionou os “Embargos à Execução” nos autos da “Ação de Execução 

por Quantia Certa Contra Devedor Solvente” de n . 

1021179-08.2016.8.11.0041. Nos termos do artigo 914 do Código de 

Processo Civil, os embargos à execução serão distribuídos por 

dependência, autuados em apartado e instruídos com copias das peças 

processuais relevantes, diante disso, desentranhem-se os embargos à 

execução e documentos de ID’s 10187734, 10187842, 10188069, 

10189951, 10189995, 10200037, 10200062, 10200250, 10200263, 

10200282, 10200297, 10200315. II – Intime-se o patrono da parte 

executada para que proceda a devida distribuição dos embargos à 

execução por dependência destes autos. Ressaltando que data inicial da 

contagem de prazo será da juntada dos embargos à execução no ID 

10187734. Após, apensem-se os referidos Embargos à Execução, 

certifique o decurso do prazo e retornem ambos os autos conclusos. III – 

Defiro o pedido junto ao ID 11636688, intime-se o exequente para que 

traga aos autos documento hábil à comprovação da cessão de crédito 

informada, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de indeferimento do 

pedido. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 16 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021029-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACA CARDOSO FAGANELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1021029-56.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Graça 

Cardoso Faganello ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito com 

Pedido Liminar “Inaudita Altera Pars” em face de Banco BMG S/A. Aduz a 

requerente que percebeu um crédito em sua conta corrente junto ao 

Banco do Brasil em 14/11/2016, no valor de R$ 1.040,00, indicando ser 

originário do aqui requerido, mas que não firmou contrato com este, nunca 

solicitou tal crédito ou cartão de crédito. Assim, ingressou com uma ação 

junto ao Juizado, que foi extinta sem julgamento de mérito, por se declarar 

incompetente tal juízo, ante a complexidade da causa. Requer em sede de 

antecipação de tutela sejam suspensos os descontos em sua folha de 

pagamento, que seu nome não seja incluído nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito, a inversão do ônus da prova. É o relatório. 

Fundamento e Decido. No tocante à aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na jurisprudência pela 

aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, nos termos da 

súmula n. 297 do STJ. Assim, Inverto o ônus probatório nos termos do art. 

6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que não se deve confundir 

a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus financeiro de 

adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei atribui a uma 

das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), certamente não 

está determinando que, além desse ônus processual próprio, a parte 

contrária fique obrigada também a suportar as despesas de realização da 

prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte requer a produção da 

prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA 

PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 

8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples 

inversão do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do 

Consumidor, não gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, 

embora sofra a parte ré as consequências decorrentes de sua 

não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus da prova e da 

assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe que seja 

beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT /2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). No que tange ao pedido de tutela de urgência, é uma 

providência que possui cognição sumária. Analisando o feito através 

desta ótica, vislumbro os requisitos necessários a sua concessão, 

conforme o art. 300 do CPC. A probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, se constatam quando a 

requerente afirma não ter realizado contrato com o requerido, que não 

assinou nenhum contrato. Ainda, pelo fato de haver restrição ao crédito 

por uma dívida que, segundo alega, não lhe diz respeito, o que lhe causará 

prejuízo econômico e moral. Diante disso, defiro a tutela de urgência. 

Determino ao Banco requerido que SUSPENDA o desconto mensal 

efetuado pelo mesmo na folha de pagamento da requerente, bem como 

para que exclua e se abstenha de incluir o nome da requerente junto aos 

cadastros dos órgãos de restrição ao crédito (SERASA, SPC), no que 

tange exclusivamente ao débito junto ao requerido, objeto da presente 

demanda, até o julgamento final da lide. Oficie-se, imediatamente, à 

Secretaria de Estado de Administração – SAD, para que suspenda os 

referidos descontos da folha de pagamento da requerente, referentes ao 

débito realizado pelo requerido. Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado 

as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. II 

– Proceda a Secretaria à anotação de prioridade de tramitação, consoante 

estabelece a Lei 12.008/2009. III – Oficie-se ao Departamento de Depósitos 

Judiciais do Poder Judiciário de Mato Grosso requisitando a vinculação do 

numerário depositado junto ao processo extinto que tramitou perante ao 5º 

Juizado e possuíam as mesmas partes de n. 8017602-86.2017.811.0001 

(ID 14152264), no prazo de 02 (dois) dias, com os respectivos 

rendimentos. IV – Proceda a Secretaria ao desentranhamento dos ID’s 

14152605 até o 14153070, pois foram inseridos em duplicidade ao já 

contido na inicial, com urgência, visto que tumultua a demanda. Intimem-se. 

Cumpra-se. A/Cuiabá, 16 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021125-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE MENEGUZZI (AUTOR)

P. M. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DORILEO CARDOSO OAB - MT0015652A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1021125-71.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais e Pedido de Tutela de Urgência proposta por Ivete Meneguzzi e 

Pedro Meneguzzi Papazian, representantes do Espólio de Pedro Papazian 

contra Banco do Brasil S/A, ambos devidamente qualificados na inicial. 

Compulsando os autos, observo que a presente demanda decorre de 

relação subjacente não adstrita à relação tipicamente bancária. 

Entrementes, com o provimento n. 004/2008 do Conselho da Magistratura 

este Juízo passou a ter competência exclusiva para processar e julgar os 

feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por 

instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independente do polo processual que ocupem. Nessa linha de intelecção, 

dispõe inciso I, artigo 1º, do supracitado provimento, senão vejamos: “Art. 

1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 

(COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da 

Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes 

varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também 

visualizadas no quadro anexo: I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª 

passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas 

Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 
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operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que 

ocupem, inclusive na condição de litisconsortes. Desse modo, tenho que, 

em se tratando a relação jurídica posta, em face de Banco do Brasil S/A, 

de responsabilidade civil por cobertura de seguro, cujo objeto da lide não 

atende às especificações da competência desta vara, por não ser relação 

bancária, a declaração de incompetência e a determinação de 

redistribuição é medida que se impõe. Neste sentido: CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS 

(DESPESAS REALIZADAS) MORAIS E LUCROS CESSANTES POR 

NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – MATÉRIA SEM CUNHO 

FINANCEIRO – COMPETÊNCIA DA VARA DE FEITOS GERAIS. PEDIDO 

IMPROCEDENTE. Em se tratando de pedido visando ao ressarcimento por 

danos materiais (despesas realizadas e lucros cessantes), cumulada com 

danos morais contra seguradora que negou a respectiva cobertura 

securitária, não se enquadra na competência privativa das Varas 

Especializada de Direito Bancário de que trata o Provimento nº 

004/2008/CM - TJMT, posto não corresponder a matéria de cunho 

exclusivamente financeiro. (CC, 18993/2012, DESA.MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 04/10/2012, Data da 

publicação no DJE 17/10/2012) (grifo nosso) CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL POR 

NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA - MATÉRIA SEM CUNHO 

FINANCEIRO - COMPETÊNCIA DA VARA DE FEITOS GERAIS. CONFLITO 

PROCEDENTE. O pedido de responsabilização civil e ressarcimento por 

danos materiais e morais contra seguradora que negou a respectiva 

cobertura securitária, não se enquadra na competência privativa das 

Varas Especializada de Direito Bancário de que trata o Provimento nº 

004/2008/CM - TJMT. (CC, 10324/2011, DES.JURACY PERSIANI, SEGUNDA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data do 

Julgamento 03/11/2011, Data da publicação no DJE 09/11/2011) (grifo 

nosso) Isso posto, reconheço e declaro a incompetência deste Juízo para 

continuar processando esta demanda, em relação ao polo passivo, que se 

visa constituir, devendo ser estes autos remetidos ao cartório distribuidor 

para que seja realizada a redistribuição do mesmo ao Juízo Cível 

competente desta Capital. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. A/Cuiabá, 

16 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018979-91.2017.8.11.0041

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:

VILSON RIBEIRO DA SILVA (RÉU)

SILVIA MARIA RIBEIRO (RÉU)

CLAUDIO ESCOBAR DA SILVA (RÉU)

PLANAX RECONDICIONADORA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO KRINDGES SANTOS OAB - MT16792/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018979-91.2017.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

PLANAX RECONDICIONADORA LTDA - ME, CLAUDIO ESCOBAR DA 

SILVA, SILVIA MARIA RIBEIRO, VILSON RIBEIRO DA SILVA DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. Redesigno esta audiência de conciliação 

para o dia 29/08/2018 às 15:30 horas. Intimem-se as partes, que, devem 

formalizar proposta de acordo e comparecer à audiência munidas das 

referidas propostas. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. M/Cuiabá, 17 de julho de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023814-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILIAM MONTE DA CRUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023814-59.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: WILIAM MONTE DA CRUZ Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Trata-se de processo sentenciado, com trânsito em julgado, junto ao ID 

13607185, em fase de cumprimento de sentença, movida por Willian Monte 

da Cruz, em face de Banco Bradesco S/A. O Banco executado 

compareceu espontaneamente aos autos junto ao ID 13625079, 

apresentando impugnação ao cumprimento de sentença e juntando o 

comprovante de depósito do débito que entende devido, documento de ID 

13625099. Em seu argumento aduz excesso de execução, argumentando 

que o montante do débito perfaz a quantia de R$ 39.714,65 (trinta e nove 

mil setecentos e quatorze reais e sessenta e cinco centavos). Acerca da 

impugnação manifestou-se o exequente junto ao ID 14063581, 

concordando com o valor indicado pelo executado, pleiteando a expedição 

do alvará para levantamento do valor depositado e a devolução do valor 

excedente ao executado. Vieram-me os autos em conclusão. É o relatório. 

Fundamento e decido. A impugnação somente poderá versar para as 

hipóteses elencadas no parágrafo 1º do artigo 525 do CPC, ou seja, só 

tem cabimento quando os pressupostos processuais da impugnação são 

detectados, prontamente, como inexistentes, ou quando seja viável negar 

a executividade do título. Aduz o banco impugnante existir excesso de 

execução no cálculo realizado pelo exequente. O exequente concorda 

com a impugnação apresentada pelo executado junto ao ID 13625079, 

renunciando aos demais valores questionados, pleiteando a expedição do 

alvará para levantamento do valor depositado e a devolução do valor 

excedente ao executado. Diante disso, expeça-se alvará em favor do 

exequente, na forma indicada junto ao ID 14063581, no valor de R$ 

39.714,65 (trinta e nove mil setecentos e quatorze reais e sessenta e 

cinco centavos), com os rendimentos creditados no período. Após, o 

montante remanescente deve ser restituído ao banco executado, por se 

tratar de excesso de execução. Assim, intime-se o banco executado para 

informar os dados bancários do autorizado para proceder à expedição de 

alvará de levantamento, consoante determina o artigo 10, parágrafo 5º da 

Resolução nº 15/2012/TP. Diante pagamento do débito por parte do banco, 

tenho que o executado cumpriu sua obrigação. Em consequência, julgo e 

declaro extinto o processo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 17 de julho de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000091-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 0 0 0 9 1 - 4 0 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LUIS CESAR 

KAWASAKI & CIA LTDA - ME DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. 

Trata-se de busca e apreensão, ajuizada por Bradesco Administradora de 

Consórcios Ltda em face de Luis Cesar Kawasaki & Cia Ltda EPP. Na 

petição de Id 12666729 compareceu a requerida informando que se 

encontra em recuperação judicial, autos de nº 1032852-61.2017, em 
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trâmite perante a 1ª Vara Cível desta Comarca de Cuiabá – Especializada 

de Falência e Recuperação Judicial, postulando pela suspensão da 

presente ação. Argumenta que o prosseguimento da ação pode ocasionar 

enorme prejuízo para a empresa, diante da essencialidade dos bens, 

responsáveis pela manutenção da requerida. A notícia de que a empresa 

está em recuperação judicial se faz pertinente, uma vez que o artigo 59 da 

Lei 11.101/05, estabelece que a homologação do plano de recuperação 

implica em novação, ou seja, a pactuação de novas dívidas, a fim de 

possibilitar novas condições de cumprimento das obrigações anteriores a 

ele submetidas, permanecendo, todavia, as garantias reais. Bem ainda, 

isso possibilitaria ao credor cobrar o devedor, como no presente caso, via 

ação de busca e apreensão, por dívida contemplada no plano de 

recuperação judicial, o que afronta o instituto da novação, pois seria 

admitir duas dívidas quando, em verdade, se trata de uma única. Existindo 

ainda a possibilidade de o credor executar/cobrar dívida que já está 

arrolada no débito da recuperação judicial, portanto, receber duas vezes, 

nos débitos da recuperação e na execução ou como no presente caso, 

busca e apreensão. E desta forma, o cumprimento integral do Plano de 

Recuperação Judicial deferido implicará na satisfação do crédito buscado 

nesta ação de busca e apreens. Sem adentrar no mérito de que o credor 

pode vir a estar devidamente habilitado na recuperação judicial. Assim 

entendo de extrema importância a suspensão da ação, a fim de viabilizar a 

requerida a superação da situação da crise econômica e financeira que 

atravessa. Não havendo notícias do cumprimento integral do Plano, não é 

cabível a extinção do feito, permanecendo o interesse de agir do banco 

requerente. Entretanto, em razão da prejudicialidade externa ocorrida pelo 

deferimento do plano de recuperação judicial da empresa requerida, no 

qual, possivelmente, inclui-se o contrato aqui discutido, cabível a 

suspensão do feito. Bem ainda, entendo que deve ser levado em 

consideração a atividade exercida pela empresa de forma que seus bens 

são essências para o desenvolvimento da atividade da empresa. Existem 

hipóteses elencadas na Lei de Recuperação Judicial que tratam de 

situações excepcionais, nas quais a utilidade do bem está diretamente 

ligada à preservação da atividade empresarial, o que justifica a exceção à 

regra esculpida no § 3º, do artigo 49, da lei 11.101/05. O instituto da 

recuperação judicial e extrajudicial de empresas, regulado pela lei 

11.101/05, está alinhado a uma visão principiológica de preservação da 

empresa. Esta visão que objetiva preservar a empresa parte do 

pressuposto de que as empresas possuem uma função social, à medida 

que a atividade empresarial implica em geração de empregos, circulação 

de recursos e recolhimento de tributos, o sistema vigente objetiva propiciar 

às empresas com dificuldades uma oportunidade de recuperação. No 

entanto, o STJ recentemente pacificou o entendimento de que, em 

determinados casos, há peculiaridade que recomenda excepcionar a 

regra, determinando a proibição da venda ou retirada dos bens 

considerados essenciais à atividade da empresa em recuperação judicial, 

mesmo após o decurso do prazo de suspensão, e ainda em relação aos 

bens objeto de propriedade fiduciária. Ao proferir essa decisão, o STJ 

pacificou o entendimento, trazendo maior segurança jurídica, tanto aos 

credores quanto às empresas em recuperação judicial, e deu fim à duas 

discussões: primeiramente, sobre a possibilidade de prorrogação do prazo 

de suspensão de 180 dias, visto que a lei trata como “improrrogável”; e, 

em um segundo momento, no tocante aos efeitos desta prorrogação 

também com relação aos créditos garantidos por alienação e cessão 

fiduciária. Neste sentido o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça 

em diversas decisões. Senão vejamos: EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RESTITUIÇÃO DOS 

VEÍCULOS APREENDIDOS - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DEFERIMENTO DO 

PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DA DEVEDORA – 

PERÍODO DE BLINDAGEM PRORROGADO – BEM ESSENCIAL AO 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA – 

DECISÃO MANTIDA – OBJETO DO RECURSO – ALTERAÇÃO DAS 

CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS – NECESSIDADE DE ANÁLISE, 

PRIMEIRAMENTE, PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO 

IMPROVIDO. A inclusão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária 

no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3º, da Lei 

n. 11.101/2005. Todavia, os bens podem permanecer na posse do 

devedor por 180 dias, bem como no prazo de sua prorrogação, conforme 

art. 6º, § 4º, da mesma lei, se forem essenciais às atividades 

desenvolvidas pela empresa. Qualquer alteração das circunstâncias 

fáticas devem ser, primeiramente, apreciadas pelo juízo do feito, sob pena 

de ocorrer supressão de instância. (TJ/MT - AI 84551/2016, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016) EMENTA: 

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BUSCA E APREENSÃO – BENS ESSENCIAIS 

ÀS ATIVIDADES DA EMPRESA - PRAZO DE BLINDAGEM EM VIGÊNCIA E 

ASSEMBLÉIA PARA APROVAÇÃO DO PLANO NÃO REALIZADA – 

LIMINAR INDEFERIDA – PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA 

MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Conforme orientação 

emanada do Superior Tribunal de Justiça, como também deste Egrégio 

Tribunal, os bens considerados essenciais à atividade recuperanda, 

poderão permanecer na posse da empresa até encerramento do prazo de 

blindagem de 180 dias de que dispõe o artigo 6º, § 4º da Lei de nº. 

11.101/2005, ou até votação do plano de recuperação judicial. (TJ/MT - 

AgR 140995/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 

28/10/2016) EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO – DEVEDOR FIDUCIANTE EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL - REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE URGÊNCIA DE APREENSÃO – 

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – MEDIDAS CONSTRITIVAS IMPOSTAS AO 

PATRIMÔNIO DA RECUPERANDA - BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES 

ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA 

RECUPERANDA - SUPERAÇÃO DO PRAZO DE 180 DIAS - IRRELEVÂNCIA 

– RECURSO DESPROVIDO. "Aplica-se a ressalva final contida no § 3º do 

art. 49 da Lei n.11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa 

recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se 

destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades 

econômico-produtivas" (AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 25/4/2014). “A 

despeito de o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/05 assegurar o direito de os 

credores prosseguirem com seus pleitos individuais passado o prazo de 

180 (cento e oitenta) dias da data em que deferido o processamento da 

recuperação judicial, a jurisprudência desta Corte tem mitigado sua 

aplicação, tendo em vista tal determinação se mostrar de difícil conciliação 

com o escopo maior de implementação do plano de recuperação da 

empresa(...)”.(AgRg no CC 143.802/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2016, DJe 19/04/2016) 

(TJ/MT - AI 174634/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2016, Publicado no DJE 

07/11/2016) Assim, determino a suspensão do feito pelo prazo de 06 

(seis) meses. Aguarde-se na Secretaria o decurso do prazo de 

suspensão. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 17 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000093-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 0 0 0 9 3 - 1 0 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LUIS CESAR 

KAWASAKI & CIA LTDA - ME DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. 

Trata-se de busca e apreensão, ajuizada por Bradesco Administradora de 

Consórcios Ltda em face de Luis Cesar Kawasaki & Cia Ltda EPP. Na 

petição de Id 12665016 compareceu a requerida informando que se 

encontra em recuperação judicial, autos de nº 1032852-61.2017, em 

trâmite perante a 1ª Vara Cível desta Comarca de Cuiabá – Especializada 

de Falência e Recuperação Judicial, postulando pela suspensão da 

presente ação. Argumenta que o prosseguimento da ação pode ocasionar 

enorme prejuízo para a empresa, diante da essencialidade dos bens, 

responsáveis pela manutenção da requerida. A notícia de que a empresa 

está em recuperação judicial se faz pertinente, uma vez que o artigo 59 da 

Lei 11.101/05, estabelece que a homologação do plano de recuperação 
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implica em novação, ou seja, a pactuação de novas dívidas, a fim de 

possibilitar novas condições de cumprimento das obrigações anteriores a 

ele submetidas, permanecendo, todavia, as garantias reais. Bem ainda, 

isso possibilitaria ao credor cobrar o devedor, como no presente caso, via 

ação de busca e apreensão, por dívida contemplada no plano de 

recuperação judicial, o que afronta o instituto da novação, pois seria 

admitir duas dívidas quando, em verdade, se trata de uma única. Existindo 

ainda a possibilidade de o credor executar/cobrar dívida que já está 

arrolada no débito da recuperação judicial, portanto, receber duas vezes, 

nos débitos da recuperação e na execução ou como no presente caso, 

busca e apreensão. E desta forma, o cumprimento integral do Plano de 

Recuperação Judicial deferido implicará na satisfação do crédito buscado 

nesta ação de busca e apreensão. Sem adentrar no mérito de que o 

credor pode vir a estar devidamente habilitado na recuperação judicial. 

Assim entendo de extrema importância a suspensão da ação, a fim de 

viabilizar a requerida a superação da situação da crise econômica e 

financeira que atravessa. Não havendo notícias do cumprimento integral 

do Plano, não é cabível a extinção do feito, permanecendo o interesse de 

agir do banco requerente. Entretanto, em razão da prejudicialidade externa 

ocorrida pelo deferimento do plano de recuperação judicial da empresa 

requerida, no qual, possivelmente, inclui-se o contrato aqui discutido, 

cabível a suspensão do feito. Bem ainda, entendo que deve ser levado em 

consideração a atividade exercida pela empresa de forma que seus bens 

são essências para o desenvolvimento da atividade da empresa. Existem 

hipóteses elencadas na Lei de Recuperação Judicial que tratam de 

situações excepcionais, nas quais a utilidade do bem está diretamente 

ligada à preservação da atividade empresarial, o que justifica a exceção à 

regra esculpida no § 3º, do artigo 49, da lei 11.101/05. O instituto da 

recuperação judicial e extrajudicial de empresas, regulado pela lei 

11.101/05, está alinhado a uma visão principiológica de preservação da 

empresa. Esta visão que objetiva preservar a empresa parte do 

pressuposto de que as empresas possuem uma função social, à medida 

que a atividade empresarial implica em geração de empregos, circulação 

de recursos e recolhimento de tributos, o sistema vigente objetiva propiciar 

às empresas com dificuldades uma oportunidade de recuperação. No 

entanto, o STJ recentemente pacificou o entendimento de que, em 

determinados casos, há peculiaridade que recomenda excepcionar a 

regra, determinando a proibição da venda ou retirada dos bens 

considerados essenciais à atividade da empresa em recuperação judicial, 

mesmo após o decurso do prazo de suspensão, e ainda em relação aos 

bens objeto de propriedade fiduciária. Ao proferir essa decisão, o STJ 

pacificou o entendimento, trazendo maior segurança jurídica, tanto aos 

credores quanto às empresas em recuperação judicial, e deu fim à duas 

discussões: primeiramente, sobre a possibilidade de prorrogação do prazo 

de suspensão de 180 dias, visto que a lei trata como “improrrogável”; e, 

em um segundo momento, no tocante aos efeitos desta prorrogação 

também com relação aos créditos garantidos por alienação e cessão 

fiduciária. Neste sentido o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça 

em diversas decisões. Senão vejamos: EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RESTITUIÇÃO DOS 

VEÍCULOS APREENDIDOS - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DEFERIMENTO DO 

PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DA DEVEDORA – 

PERÍODO DE BLINDAGEM PRORROGADO – BEM ESSENCIAL AO 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA – 

DECISÃO MANTIDA – OBJETO DO RECURSO – ALTERAÇÃO DAS 

CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS – NECESSIDADE DE ANÁLISE, 

PRIMEIRAMENTE, PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO 

IMPROVIDO. A inclusão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária 

no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3º, da Lei 

n. 11.101/2005. Todavia, os bens podem permanecer na posse do 

devedor por 180 dias, bem como no prazo de sua prorrogação, conforme 

art. 6º, § 4º, da mesma lei, se forem essenciais às atividades 

desenvolvidas pela empresa. Qualquer alteração das circunstâncias 

fáticas devem ser, primeiramente, apreciadas pelo juízo do feito, sob pena 

de ocorrer supressão de instância. (TJ/MT - AI 84551/2016, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016) EMENTA: 

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BUSCA E APREENSÃO – BENS ESSENCIAIS 

ÀS ATIVIDADES DA EMPRESA - PRAZO DE BLINDAGEM EM VIGÊNCIA E 

ASSEMBLÉIA PARA APROVAÇÃO DO PLANO NÃO REALIZADA – 

LIMINAR INDEFERIDA – PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA 

MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Conforme orientação 

emanada do Superior Tribunal de Justiça, como também deste Egrégio 

Tribunal, os bens considerados essenciais à atividade recuperanda, 

poderão permanecer na posse da empresa até encerramento do prazo de 

blindagem de 180 dias de que dispõe o artigo 6º, § 4º da Lei de nº. 

11.101/2005, ou até votação do plano de recuperação judicial. (TJ/MT - 

AgR 140995/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 

28/10/2016) EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO – DEVEDOR FIDUCIANTE EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL - REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE URGÊNCIA DE APREENSÃO – 

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – MEDIDAS CONSTRITIVAS IMPOSTAS AO 

PATRIMÔNIO DA RECUPERANDA - BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES 

ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA 

RECUPERANDA - SUPERAÇÃO DO PRAZO DE 180 DIAS - IRRELEVÂNCIA 

– RECURSO DESPROVIDO. "Aplica-se a ressalva final contida no § 3º do 

art. 49 da Lei n.11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa 

recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se 

destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades 

econômico-produtivas" (AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 25/4/2014). “A 

despeito de o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/05 assegurar o direito de os 

credores prosseguirem com seus pleitos individuais passado o prazo de 

180 (cento e oitenta) dias da data em que deferido o processamento da 

recuperação judicial, a jurisprudência desta Corte tem mitigado sua 

aplicação, tendo em vista tal determinação se mostrar de difícil conciliação 

com o escopo maior de implementação do plano de recuperação da 

empresa(...)”.(AgRg no CC 143.802/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2016, DJe 19/04/2016) 

(TJ/MT - AI 174634/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2016, Publicado no DJE 

07/11/2016) Assim, determino a suspensão do feito pelo prazo de 06 

(seis) meses. Aguarde-se na Secretaria o decurso do prazo de 

suspensão. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 17 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038830-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 3 8 8 3 0 - 1 9 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LUIS CESAR 

KAWASAKI & CIA LTDA - ME DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. 

Trata-se de busca e apreensão, ajuizada por Bradesco Administradora de 

Consórcios Ltda em face de Luis Cesar Kawasaki & Cia Ltda EPP. Na 

petição de Id 12684370 compareceu a requerida informando que se 

encontra em recuperação judicial, autos de nº 1032852-61.2017, em 

trâmite perante a 1ª Vara Cível desta Comarca de Cuiabá – Especializada 

de Falência e Recuperação Judicial, postulando pela suspensão da 

presente ação. Argumenta que o prosseguimento da ação pode ocasionar 

enorme prejuízo para a empresa, diante da essencialidade dos bens, 

responsáveis pela manutenção da requerida. A notícia de que a empresa 

está em recuperação judicial se faz pertinente, uma vez que o artigo 59 da 

Lei 11.101/05, estabelece que a homologação do plano de recuperação 

implica em novação, ou seja, a pactuação de novas dívidas, a fim de 

possibilitar novas condições de cumprimento das obrigações anteriores a 

ele submetidas, permanecendo, todavia, as garantias reais. Bem ainda, 

isso possibilitaria ao credor cobrar o devedor, como no presente caso, via 

ação de busca e apreensão, por dívida contemplada no plano de 

recuperação judicial, o que afronta o instituto da novação, pois seria 

admitir duas dívidas quando, em verdade, se trata de uma única. Existindo 
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ainda a possibilidade de o credor executar/cobrar dívida que já está 

arrolada no débito da recuperação judicial, portanto, receber duas vezes, 

nos débitos da recuperação e na execução ou como no presente caso, 

busca e apreensão. E desta forma, o cumprimento integral do Plano de 

Recuperação Judicial deferido implicará na satisfação do crédito buscado 

nesta ação de busca e apreensão. Sem adentrar no mérito de que o 

credor pode vir a estar devidamente habilitado na recuperação judicial. 

Assim entendo de extrema importância a suspensão da ação, a fim de 

viabilizar a requerida a superação da situação da crise econômica e 

financeira que atravessa. Não havendo notícias do cumprimento integral 

do Plano, não é cabível a extinção do feito, permanecendo o interesse de 

agir do banco requerente. Entretanto, em razão da prejudicialidade externa 

ocorrida pelo deferimento do plano de recuperação judicial da empresa 

requerida, no qual, possivelmente, inclui-se o contrato aqui discutido, 

cabível a suspensão do feito. Bem ainda, entendo que deve ser levado em 

consideração a atividade exercida pela empresa de forma que seus bens 

são essências para o desenvolvimento da atividade da empresa. Existem 

hipóteses elencadas na Lei de Recuperação Judicial que tratam de 

situações excepcionais, nas quais a utilidade do bem está diretamente 

ligada à preservação da atividade empresarial, o que justifica a exceção à 

regra esculpida no § 3º, do artigo 49, da lei 11.101/05. O instituto da 

recuperação judicial e extrajudicial de empresas, regulado pela lei 

11.101/05, está alinhado a uma visão principiológica de preservação da 

empresa. Esta visão que objetiva preservar a empresa parte do 

pressuposto de que as empresas possuem uma função social, à medida 

que a atividade empresarial implica em geração de empregos, circulação 

de recursos e recolhimento de tributos, o sistema vigente objetiva propiciar 

às empresas com dificuldades uma oportunidade de recuperação. No 

entanto, o STJ recentemente pacificou o entendimento de que, em 

determinados casos, há peculiaridade que recomenda excepcionar a 

regra, determinando a proibição da venda ou retirada dos bens 

considerados essenciais à atividade da empresa em recuperação judicial, 

mesmo após o decurso do prazo de suspensão, e ainda em relação aos 

bens objeto de propriedade fiduciária. Ao proferir essa decisão, o STJ 

pacificou o entendimento, trazendo maior segurança jurídica, tanto aos 

credores quanto às empresas em recuperação judicial, e deu fim à duas 

discussões: primeiramente, sobre a possibilidade de prorrogação do prazo 

de suspensão de 180 dias, visto que a lei trata como “improrrogável”; e, 

em um segundo momento, no tocante aos efeitos desta prorrogação 

também com relação aos créditos garantidos por alienação e cessão 

fiduciária. Neste sentido o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça 

em diversas decisões. Senão vejamos: EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RESTITUIÇÃO DOS 

VEÍCULOS APREENDIDOS - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DEFERIMENTO DO 

PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DA DEVEDORA – 

PERÍODO DE BLINDAGEM PRORROGADO – BEM ESSENCIAL AO 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA – 

DECISÃO MANTIDA – OBJETO DO RECURSO – ALTERAÇÃO DAS 

CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS – NECESSIDADE DE ANÁLISE, 

PRIMEIRAMENTE, PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO 

IMPROVIDO. A inclusão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária 

no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3º, da Lei 

n. 11.101/2005. Todavia, os bens podem permanecer na posse do 

devedor por 180 dias, bem como no prazo de sua prorrogação, conforme 

art. 6º, § 4º, da mesma lei, se forem essenciais às atividades 

desenvolvidas pela empresa. Qualquer alteração das circunstâncias 

fáticas devem ser, primeiramente, apreciadas pelo juízo do feito, sob pena 

de ocorrer supressão de instância. (TJ/MT - AI 84551/2016, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016) EMENTA: 

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BUSCA E APREENSÃO – BENS ESSENCIAIS 

ÀS ATIVIDADES DA EMPRESA - PRAZO DE BLINDAGEM EM VIGÊNCIA E 

ASSEMBLÉIA PARA APROVAÇÃO DO PLANO NÃO REALIZADA – 

LIMINAR INDEFERIDA – PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA 

MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Conforme orientação 

emanada do Superior Tribunal de Justiça, como também deste Egrégio 

Tribunal, os bens considerados essenciais à atividade recuperanda, 

poderão permanecer na posse da empresa até encerramento do prazo de 

blindagem de 180 dias de que dispõe o artigo 6º, § 4º da Lei de nº. 

11.101/2005, ou até votação do plano de recuperação judicial. (TJ/MT - 

AgR 140995/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 

28/10/2016) EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO – DEVEDOR FIDUCIANTE EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL - REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE URGÊNCIA DE APREENSÃO – 

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – MEDIDAS CONSTRITIVAS IMPOSTAS AO 

PATRIMÔNIO DA RECUPERANDA - BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES 

ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA 

RECUPERANDA - SUPERAÇÃO DO PRAZO DE 180 DIAS - IRRELEVÂNCIA 

– RECURSO DESPROVIDO. "Aplica-se a ressalva final contida no § 3º do 

art. 49 da Lei n.11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa 

recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se 

destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades 

econômico-produtivas" (AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 25/4/2014). “A 

despeito de o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/05 assegurar o direito de os 

credores prosseguirem com seus pleitos individuais passado o prazo de 

180 (cento e oitenta) dias da data em que deferido o processamento da 

recuperação judicial, a jurisprudência desta Corte tem mitigado sua 

aplicação, tendo em vista tal determinação se mostrar de difícil conciliação 

com o escopo maior de implementação do plano de recuperação da 

empresa(...)”.(AgRg no CC 143.802/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2016, DJe 19/04/2016) 

(TJ/MT - AI 174634/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2016, Publicado no DJE 

07/11/2016) Assim, determino a suspensão do feito pelo prazo de 06 

(seis) meses. Aguarde-se na Secretaria o decurso do prazo de 

suspensão. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 17 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000095-77.2018.8.11.0041
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Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 0 0 0 9 5 - 7 7 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LUIS CESAR 

KAWASAKI & CIA LTDA - ME DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. 

Trata-se de busca e apreensão, ajuizada por Bradesco Administradora de 

Consórcios Ltda em face de Luis Cesar Kawasaki & Cia Ltda EPP. Na 

petição de Id 11535804 compareceu a requerida informando que se 

encontra em recuperação judicial, autos de nº 1032852-61.2017, em 

trâmite perante a 1ª Vara Cível desta Comarca de Cuiabá – Especializada 

de Falência e Recuperação Judicial, postulando pela suspensão da 

presente ação. Argumenta que o prosseguimento da ação pode ocasionar 

enorme prejuízo para a empresa, diante da essencialidade dos bens, 

responsáveis pela manutenção da requerida. A notícia de que a empresa 

está em recuperação judicial se faz pertinente, uma vez que o artigo 59 da 

Lei 11.101/05, estabelece que a homologação do plano de recuperação 

implica em novação, ou seja, a pactuação de novas dívidas, a fim de 

possibilitar novas condições de cumprimento das obrigações anteriores a 

ele submetidas, permanecendo, todavia, as garantias reais. Bem ainda, 

isso possibilitaria ao credor cobrar o devedor, como no presente caso, via 

ação de busca e apreensão, por dívida contemplada no plano de 

recuperação judicial, o que afronta o instituto da novação, pois seria 

admitir duas dívidas quando, em verdade, se trata de uma única. Existindo 

ainda a possibilidade de o credor executar/cobrar dívida que já está 

arrolada no débito da recuperação judicial, portanto, receber duas vezes, 

nos débitos da recuperação e na execução ou como no presente caso, 

busca e apreensão. E desta forma, o cumprimento integral do Plano de 

Recuperação Judicial deferido implicará na satisfação do crédito buscado 

nesta ação de busca e apreensão. Sem adentrar no mérito de que o 

credor pode vir a estar devidamente habilitado na recuperação judicial. 
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Assim entendo de extrema importância a suspensão da ação, a fim de 

viabilizar a requerida a superação da situação da crise econômica e 

financeira que atravessa. Não havendo notícias do cumprimento integral 

do Plano, não é cabível a extinção do feito, permanecendo o interesse de 

agir do banco requerente. Entretanto, em razão da prejudicialidade externa 

ocorrida pelo deferimento do plano de recuperação judicial da empresa 

requerida, no qual, possivelmente, inclui-se o contrato aqui discutido, 

cabível a suspensão do feito. Bem ainda, entendo que deve ser levado em 

consideração a atividade exercida pela empresa de forma que seus bens 

são essências para o desenvolvimento da atividade da empresa. Existem 

hipóteses elencadas na Lei de Recuperação Judicial que tratam de 

situações excepcionais, nas quais a utilidade do bem está diretamente 

ligada à preservação da atividade empresarial, o que justifica a exceção à 

regra esculpida no § 3º, do artigo 49, da lei 11.101/05. O instituto da 

recuperação judicial e extrajudicial de empresas, regulado pela lei 

11.101/05, está alinhado a uma visão principiológica de preservação da 

empresa. Esta visão que objetiva preservar a empresa parte do 

pressuposto de que as empresas possuem uma função social, à medida 

que a atividade empresarial implica em geração de empregos, circulação 

de recursos e recolhimento de tributos, o sistema vigente objetiva propiciar 

às empresas com dificuldades uma oportunidade de recuperação. No 

entanto, o STJ recentemente pacificou o entendimento de que, em 

determinados casos, há peculiaridade que recomenda excepcionar a 

regra, determinando a proibição da venda ou retirada dos bens 

considerados essenciais à atividade da empresa em recuperação judicial, 

mesmo após o decurso do prazo de suspensão, e ainda em relação aos 

bens objeto de propriedade fiduciária. Ao proferir essa decisão, o STJ 

pacificou o entendimento, trazendo maior segurança jurídica, tanto aos 

credores quanto às empresas em recuperação judicial, e deu fim à duas 

discussões: primeiramente, sobre a possibilidade de prorrogação do prazo 

de suspensão de 180 dias, visto que a lei trata como “improrrogável”; e, 

em um segundo momento, no tocante aos efeitos desta prorrogação 

também com relação aos créditos garantidos por alienação e cessão 

fiduciária. Neste sentido o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça 

em diversas decisões. Senão vejamos: EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RESTITUIÇÃO DOS 

VEÍCULOS APREENDIDOS - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DEFERIMENTO DO 

PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DA DEVEDORA – 

PERÍODO DE BLINDAGEM PRORROGADO – BEM ESSENCIAL AO 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA – 

DECISÃO MANTIDA – OBJETO DO RECURSO – ALTERAÇÃO DAS 

CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS – NECESSIDADE DE ANÁLISE, 

PRIMEIRAMENTE, PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO 

IMPROVIDO. A inclusão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária 

no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3º, da Lei 

n. 11.101/2005. Todavia, os bens podem permanecer na posse do 

devedor por 180 dias, bem como no prazo de sua prorrogação, conforme 

art. 6º, § 4º, da mesma lei, se forem essenciais às atividades 

desenvolvidas pela empresa. Qualquer alteração das circunstâncias 

fáticas devem ser, primeiramente, apreciadas pelo juízo do feito, sob pena 

de ocorrer supressão de instância. (TJ/MT - AI 84551/2016, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016) EMENTA: 

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BUSCA E APREENSÃO – BENS ESSENCIAIS 

ÀS ATIVIDADES DA EMPRESA - PRAZO DE BLINDAGEM EM VIGÊNCIA E 

ASSEMBLÉIA PARA APROVAÇÃO DO PLANO NÃO REALIZADA – 

LIMINAR INDEFERIDA – PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA 

MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Conforme orientação 

emanada do Superior Tribunal de Justiça, como também deste Egrégio 

Tribunal, os bens considerados essenciais à atividade recuperanda, 

poderão permanecer na posse da empresa até encerramento do prazo de 

blindagem de 180 dias de que dispõe o artigo 6º, § 4º da Lei de nº. 

11.101/2005, ou até votação do plano de recuperação judicial. (TJ/MT - 

AgR 140995/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 

28/10/2016) EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO – DEVEDOR FIDUCIANTE EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL - REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE URGÊNCIA DE APREENSÃO – 

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – MEDIDAS CONSTRITIVAS IMPOSTAS AO 

PATRIMÔNIO DA RECUPERANDA - BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES 

ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA 

RECUPERANDA - SUPERAÇÃO DO PRAZO DE 180 DIAS - IRRELEVÂNCIA 

– RECURSO DESPROVIDO. "Aplica-se a ressalva final contida no § 3º do 

art. 49 da Lei n.11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa 

recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se 

destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades 

econômico-produtivas" (AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 25/4/2014). “A 

despeito de o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/05 assegurar o direito de os 

credores prosseguirem com seus pleitos individuais passado o prazo de 

180 (cento e oitenta) dias da data em que deferido o processamento da 

recuperação judicial, a jurisprudência desta Corte tem mitigado sua 

aplicação, tendo em vista tal determinação se mostrar de difícil conciliação 

com o escopo maior de implementação do plano de recuperação da 

empresa(...)”.(AgRg no CC 143.802/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2016, DJe 19/04/2016) 

(TJ/MT - AI 174634/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2016, Publicado no DJE 

07/11/2016) Assim, determino a suspensão do feito pelo prazo de 06 

(seis) meses. Aguarde-se na Secretaria o decurso do prazo de 

suspensão. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 17 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B K B FONTES - ME (EXECUTADO)

RAMIRO AUGUSTO DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1017335-16.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: B K B FONTES - ME, RAMIRO AUGUSTO DE FIGUEIREDO 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. Indefiro o pedido de citação por 

edital contido na petição de Id 12098927, tendo em vista tratar-se de 

medida de exceção, uma vez que a parte exequente não esgotou todos os 

meios disponíveis para localização do endereço da executada. Intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, 

providenciando a efetiva citação da empresa executada. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 17 de 

julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009040-53.2018.8.11.0041

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:

MARIO AQUINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009040-53.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: MARIO AQUINO 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos e etc. 1. Defiro liminarmente o pedido, 

por entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus 

boni iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos 

acostados à inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na 

quitação do débito. Expeça-se mandado de busca e apreensão do 

RENAULT - SANDERO EXPRESSION(N.SERIE)(PACKSEG.) 1.6 8V(HI-TO - 

2011/2012 - BRANCA - OAP4186 - 93YBSR7UHCJ107903 - 374723583, 

depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, 

sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação 
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de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado 

sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto 

da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos 

tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, 

cite-se a parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) 

dias contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme 

a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 2. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 3. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 4. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 5. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

6. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. M/Cuiabá, 17 de julho de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022234-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCILENE NEVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022234-91.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: JUCILENE NEVES DA SILVA Despacho Vistos etc. Indefiro, 

por ora, o pedido de citação por hora certa, postulado pelo exequente 

junto ao ID 12489809. Com efeito, é requisito da citação com hora certa 

que o citando fosse procurado em sua residência por duas vezes, em 

dias e horários diferentes, de tal sorte que fosse possível encontrar o 

executado em uma das tentativas. Bem ainda, no mesmo sentido, deve o 

Oficial de Justiça suspeitar de que o executado se oculta para evitar a 

citação, certificando pormenorizadamente, em que consistiu a referida 

suspeita, de modo a permitir o controle de seu ato pelo Juiz. Assim, para 

que seja possível deferir o pedido de citação por hora certa, se faz 

necessário nova tentativa de citação da executada. Diante disso, 

desentranhe a Secretaria, o mandado de citação para nova tentativa de 

cumprimento, no endereço indicado junto ao ID 12489809. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 17 de 

julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005981-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUZINETE DE MIRANDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1005981-57.2018.8.11.0041. EMBARGANTE: ANA LUZINETE DE MIRANDA 

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A Decisão Interlocutória Vistos etc. I 

– Tendo em vista que a embargante informa que o crédito executado foi 

incluso na Ação de Recuperação Judicial sob o n. 

1028284-02.2017.8.11.0041 PJE, havendo novação do referido crédito, 

recebo os presentes embargos com efeito suspensivo, tendo em vista a 

presença dos requisitos autorizadores previstos no §1º do art. 919 do 

CPC. II – Intime-se o Embargado, na pessoa de seus Patronos, para 

impugnação, no prazo legal. III – Traslade-se cópia desta decisão para a 

Execução apensa n. 1024047-56.2016.8.11.0041. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 17 de julho de 2018. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada 

em Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031458-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA MARIA GOMES OAB - MT18865/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

JOCILENE RODRIGUES DE ASSUNCAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONIR AUGUSTO LINO OAB - MT9137/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031458-19.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA 

E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES 

EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: JOCILENE RODRIGUES DE ASSUNCAO, MARCOS JOSE DA 

SILVA Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Compulsando os autos verifico 

que o patrono da parte executada peticionou os “Embargos à Execução” 

nos autos da “Ação de Execução por Título Extrajudicial” de n. 

1031458-19.2017.8.11.0041 PJE. Nos termos do artigo 914, parágrafo 1°, 

do Código de Processo Civil, os embargos à execução serão distribuídos 

por dependência, autuados em apartado e instruídos com copias das 

peças processuais relevantes, diante disso, desentranhem-se os 

embargos à execução e documentos de ID’s 11610101 e 11610144. 

Ressaltando que data inicial da contagem de prazo será da juntada dos 

embargos à execução constante no ID 11610101. II – Intime-se o patrono 

dos executados para que proceda a devida distribuição dos embargos à 

execução por dependência destes autos. Após, apensem-se os referidos 

Embargos à Execução, certifique o decurso do prazo e retornem ambos 

os autos conclusos. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 17 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034030-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI SUZETI TIBURCIO DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1034030-45.2017.8.11.0041. AUTOR: MARLI SUZETI TIBURCIO DE MORAIS 

RÉU: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A SENTENÇA Vistos etc. 

Marli Suzete Tiburcio de Morais propôs Ação Revisional de Contrato C/C 

Consignação Em Pagamento Proposta Sob Rito Especial para Pagar Juros 

Remuneratórios Sem Capitalização Mensal de Juros C/C Pedido de Tutela 

Antecipada em face de Banco OLE Bonsucesso Consignado S/A, 

pleiteando a revisão de contrato de empréstimo firmado entre as partes. 

Pela decisão proferida no Id 11564829 determinou o Juízo à requerente 

que emendasse a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, devendo apresentar o contrato em juízo 

que pretende controverter, indeferindo a apresentação deste pelo 
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requerido. Apesar de devidamente intimada a requerente não cumpriu a 

determinação judicial, novamente oportunizou o Juízo ao requerente prazo 

para sanar a irregularidade, conforme decisão de Id 12956920, todavia, a 

mesma permaneceu silente. Com fundamento nos artigos 319, III e VI, 321 

e 434, todos do CPC, bem como Súmula n. 381 do STJ, observo que o 

requerente desconhece o que está a pedir em juízo. A jurisprudência tem 

assim se manifestado com relação aos fatos narrados pelo requerente: 

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO 

DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS APONTADAS COMO 

ABUSIVAS OU NÃO PACTUADAS: CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS 

REMUNERATÓRIOS, TAXA DE JUROS QUE EXCEDE O DOBRO DA TAXA 

LEGAL DE 1%. PEDIDOS FORMULADOS COM FUNDAMENTO NAS 

REGRAS DO CDC, A RESPEITO DA INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS 

DOS CONTRATOS DE ADESÃO. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE 

PROCEDENTES. INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE NÃO FOI JUNTADO 

AOS AUTOS. DECISÃO AMPARADA EM TESE JURIDICA E SEM 

SUBSTRATO PROBATÓRIO NOS AUTOS. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. 

AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR. O CONTRATO BANCÁRIO OBJETO DA 

LIDE É DOCUMENTO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR VERDADEIROS OS FATOS NARRADOS 

NA INICIAL. PROCESSO EXTINTO COM FUNDAMENTO NO ART. 267, I DO 

CPC. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA REDISCIPLINADO. 1. É inepta a petição 

inicial de ação revisional de contrato bancário, que não vem acompanhada 

de cópia do contrato revisando. 2. Faltando documento indispensável ao 

ajuizamento da ação (art. 283, CPC), não ocorre a presunção de 

veracidade dos fatos afirmados pelo autor decorrentes daquele 

documento faltante. (TJ-PR - AC: 7565159 PR 0756515-9, Relator: Lauri 

Caetano da Silva, Data de Julgamento: 30/03/2011, 17ª Câmara Cível, Data 

de Publicação: DJ: 614). Assim, devidamente intimada, a requerente 

permaneceu silente, deixando de dar cumprimento à determinação judicial, 

ensejando assim o indeferimento da inicial. Logo, em virtude do não 

cumprimento da determinação de emenda à inicial, indefiro a petição inicial 

e JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 

330, inciso I e artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. 

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente. 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 17 de 

julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038578-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THALINE SILVA DE ARRUDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1038578-16.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: THALINE SILVA DE ARRUDA 

Sentença Vistos etc. Homologo por sentença, para que surta seus 

devidos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes 

instrumentalizado junto ao ID 13143160. Em consequência, julgo e declaro 

extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Eventuais custas 

remanescentes e honorários advocatícios conforme pactuado. Deixo de 

oficiar ao DETRAN e aos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista, 

não haver nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a inclusão de 

restrições àqueles órgãos. Ante a renúncia do prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 17 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000211-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THALINE SILVA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000211-83.2018.8.11.0041. AUTOR: THALINE SILVA DE ARRUDA RÉU: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Sentença Vistos etc. 

Homologo por sentença, para que surta seus devidos e legais efeitos, o 

acordo celebrado pelas partes instrumentalizado junto ao ID 13142938. Em 

consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. 

Eventuais custas remanescentes e honorários advocatícios conforme 

pactuado. Ante a renúncia do prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa 

na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 17 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001824-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALIFFER MATIAS PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001824-41.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: WALIFFER MATIAS PEREIRA 

Sentença Vistos etc. Banco Bradesco Financiamentos S/A, devidamente 

qualificado, por intermédio do seu advogado, ingressou perante este juízo 

com a presente Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar contra 

Waliffer Matias Pereira, também devidamente qualificado, residente e 

domiciliado nesta Capital, expondo e requerendo o seguinte: Alega que as 

partes celebraram Cédula de Crédito Bancário de nº 002443/0669, na data 

de 23/01/2014, do seguinte bem: “VEÍCULO MARCA CHEVROLET, 

MODELO S-10 CD LS 4X4 2.8, CHASSI 9BG148DK0EC443546, RENAVAM 

1007666053, PLACA OXJ-8556, COR PRATA, ANO 2014/2014”. No 

entanto, o requerido não cumpriu com o pagamento das prestações, com 

vencimento em 24/09/2017, ensejando com isso a retomada do veículo 

objeto da garantia fiduciária. Pede, ao final, a busca e apreensão do bem 

gravado, além da citação do requerido para os termos da ação, segundo 

as regras do Dec. Lei n.º 911/69. Pugnando pelos meios regulares de 

prova, deu à causa o valor de R$ 36.060,05 (trinta e seis mil sessenta 

reais e cinco centavos). A inicial veio instruída com documentos, dentre 

eles o contrato em que se funda o pedido às fls. 01/04, ID 11543582, e 

também a notificação extrajudicial pela qual foi o requerido constituído em 

mora às fls. 06/07 ID 11543582. Em decisão proferida junto ao ID 

11591427, foi deferida liminarmente a apreensão do veículo objeto da 

garantia fiduciária, ordenando-se a citação do requerido para os termos 

da ação. O bem foi apreendido, consoante informação do Sr. Oficial de 

Justiça no ID 13145625. O requerido compareceu espontaneamente aos 

autos junto ao ID 12964128, requerendo os benefícios da justiça gratuita, 

pleiteando a purgação da mora e a expedição do mandado de restituição 

do veículo, objeto da lide. Diante do comprovante de pagamento das 

parcelas vencidas e vincendas, totalizando o pagamento integral da dívida, 

consoante ID 12964139. O Juízo deferiu em decisão junto ao ID 12967376, 

o pedido de gratuidade da justiça, a purgação da mora ao requerido, a 

restituição do bem, diante do comprovante de pagamento da totalidade da 
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dívida, bem como, determinou a intimação do requerente para manifestar 

acerca do valor depositado. O bem foi restituído ao requerido, consoante 

auto de restituição ID 13024090. O autor manifestou junto ao ID 13062611, 

concordando com os valores depositados a título de purgação da mora e 

requerendo o levantamento dos valores depositados na Conta Única. 

Vieram-me os autos conclusos para julgamento. É o relatório. Fundamento 

e Decido. Cuida-se de “Ação de Busca e Apreensão”, fundada no Decreto 

Lei nº 911/69, ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S/A contra 

Waliffer Matias Pereira, acima qualificados, visando à apreensão de 

veículo automotor objeto de garantia de alienação fiduciária, em face de 

descumprimento de cláusula contratual relativa ao pagamento das 

prestações ajustadas. O requerido não apresentou contestação, 

entretanto purgou a mora, conforme petição e comprovante de pagamento 

junto ao ID 12964128. Compulsando os autos, verifica-se que o requerido 

foi devidamente constituído em mora, em vista do recebimento da 

notificação extrajudicial, o que é suficiente para constituir em mora o 

devedor. Insta esclarecer que na Alienação Fiduciária em garantia dá-se a 

transferência do domínio do bem móvel ao credor, denominado fiduciário 

(em geral, uma financeira que forneceu o numerário para a aquisição), em 

garantia do pagamento, permanecendo o devedor (fiduciante) com a 

posse direta da coisa, o domínio e a posse indireta passam ao credor em 

garantia, não se dá tradição real, mas sim ficta (constituto possessório). 

Nos termos do Decreto-lei n. 911, de 1º de outubro de 1969, comprovada 

a mora ou o inadimplemento, o credor poderá requerer contra o devedor 

ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, que 

será concedida em liminar (artigo 3º do Decreto-lei n. 911/69). Com a 

documentação que instrui a inicial, destacando-se o contrato em que se 

funda o pedido às fls. 01/04, ID 11543582, e também a notificação 

extrajudicial pela qual foi o requerido constituído em mora às fls. 06/07 ID 

11543582, demonstrou o requerente satisfatoriamente a materialidade da 

relação contratual entre as partes, bem ainda a constituição em mora do 

requerido. Ora, o autor teve que acionar a máquina judiciária para fazer 

valer o direito de receber seu crédito e, somente depois de deferida a 

liminar, compareceu o requerido aos autos, realizando a purgação da 

mora. É certo que, nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil, o 

reconhecimento do pedido traz como consequência a responsabilidade 

pelos ônus de sucumbência. “In casu”, a purga da mora corresponde ao 

reconhecimento do débito no qual se baseia o pleito do autor, devendo a 

parte ré suportar o pagamento das despesas processuais e dos 

honorários advocatícios, sob pena de ofensa ao princípio da causalidade 

Nesse sentido: “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÁLCULO DA 

CONTADORIA. IMPUGNAÇÃO. PURGA DA MORA. RECONHECIMENTO DO 

DÉBITO. I - O cálculo da Contadoria Judicial não foi impugnado 

especificamente, motivo por que considera-se suficiente o valor 

depositado pelo devedor fiduciário. II - A purga da mora corresponde ao 

reconhecimento do débito no qual se funda o pedido do autor e deve 

incluir as custas processuais e honorários advocatícios. Arts. 26 e 269, 

inc. II, ambos do CPC. III - Apelação conhecida e parcialmente provida. 

Maioria.” (TJDFT - 20040410081884APC, Rel. Des. VERA ANDRIGHI, 4ª 

T.Cível, DJ 11/07/2006) “PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. 

DECRETO-LEI 911/69. NÃO INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

NO VALOR DA PURGA DA MORA. CORREÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO COM 

FULCRO NO ART. 269, II, DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. 

1- Na esteira da mais escorreita jurisprudência, correta a não inclusão de 

verba honorária no valor da purga da mora. Entretanto, mesmo tendo o réu 

purgado a mora e o feito sido extinto com fulcro no art. 269, II, do CPC, 

ante o princípio da causalidade, deve o réu ser condenado nos 

consectários da sucumbência, uma vez que deu causa à propositura da 

ação. 2- A verba honorária, como não houve condenação, deve ser 

arbitrada em conformidade com o estatuído no art. 20, parágrafo 4º, do 

CPC. 3- Apelação conhecida e provida. Unânime.” (TJDFT - 

20020110841775APC, Rel. Des. MARIA BEATRIZ PARRILHA, 1ª T. Cível, 

DJ 23/02/2006) (grifado) Assim, tendo o requerido efetuado o pagamento 

das parcelas vencidas e vincendas, consoante o próprio banco 

requerente reconhece na petição junto ao ID 13062611, a extinção da lide 

é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE 

a ação e declaro extinto o processo, por reconhecimento do pedido, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e, de 

consequência, revogo a liminar concedida junto ao ID 11591427. Declaro 

quitado o contrato, posto que há nestes autos o depósito de todas as 

parcelas do contrato, vencidas e vincendas, consoante valor informado 

pelo Banco requerente na inicial. Condeno o requerido ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte 

contrária, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

obrigação que fica suspensa em decorrência dos benefícios da 

assistência judiciária, com fulcro na Lei 1.060/50. Diante do extrato de 

conta anexo, com os valores depositados em juízo a título de purga da 

mora e devidamente vinculados a este processo, expeça-se alvará para 

levantamento dos valores depositados na Conta Única ao requerente para 

a devida baixa do saldo devedor do requerido e quitação do débito, 

consoante dados informados junto ao ID 13062611. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença. P.R.I.C. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 17 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015385-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE CASTRO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015385-69.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ANTONIO DE CASTRO SILVA 

Sentença Vistos etc. Banco Bradesco Financiamentos S/A propôs Ação 

de Busca e Apreensão, em face de Antônio de Castro Silva, no entanto, 

requereu a desistência do feito junto ao ID 9821755. Em consequência, 

JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII 

do artigo 485, do Código de Processo Civil. Custas remanescentes, se 

houver, deverão ser arcadas pela parte autora. Deixo de oficiar ao 

DETRAN e aos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista, não haver 

nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a inclusão de restrições 

àqueles órgãos. Ante a renúncia ao prazo recursal, dê-se baixa no 

distribuidor e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 17 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014889-74.2016.8.11.0041

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:

SIRLEI DE FATIMA ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014889-74.2016.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: SIRLEI DE FATIMA ALVES DA SILVA Sentença Vistos etc. 

Omni Financeira S/A propôs Ação de Busca e Apreensão com pedido de 

liminar, em face de Sirlei de Fátima Alves da Silva , no entanto, requereu a 

desistência do feito junto ao ID 4614958. Em consequência, JULGO 

EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII do 

artigo 485, do Código de Processo Civil. Custas remanescentes, se 

houver, deverão ser arcadas pela parte autora. Deixo de oficiar ao 

DETRAN e aos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista, não haver 

nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a inclusão de restrições 

àqueles órgãos. Ante a renúncia ao prazo recursal, dê-se baixa no 
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distribuidor e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 17 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015540-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI OAB - MT0015729A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE OLIVEIRA DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 1 5 5 4 0 - 0 9 . 2 0 1 6 . 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: DONIZETE 

OLIVEIRA DE PAULA Sentença Vistos etc. Homologo por sentença, para 

que surta seus devidos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes 

instrumentalizado junto ao ID 3287333. Em consequência, julgo e declaro 

extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Eventuais custas 

remanescentes e honorários advocatícios conforme pactuado. Deixo de 

oficiar ao DETRAN e aos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista, 

não haver nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a inclusão de 

restrições àqueles órgãos. Ante a renúncia do prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 17 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 822751 Nr: 28901-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->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: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS, 

VICTOR HUGO PEREIRA, ANA PAULA LOPES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, GILBERTO GOMES 

- OAB:PROM DE JUSTIÇA, RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, FABIANO 

A - OAB:, JOSE KROMINSKI - OAB:OAB/MT 10.896, JOSE PETAN 

TOLEDO PIZZA - OAB:15750-A, LUCAS BERNARDINO - OAB:12.027, 

MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190

 Ante o exposto:Defiro o pedido do Estado de Mato Grosso para que 

abstenha de participar do polo ativo da demanda no presente momento, 

para que a sua intimação ocorra, tão somente, acerca do teor da sentença 

a ser proferida e sobre o retorno dos autos do Tribunal de justiça, acaso 

exista fase recursal, bem como para o início da fase de cumprimento de 

sentença.No mais, cumpra-se a decisão de fls. 1009/1010. Intimem-se e 

cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 798825 Nr: 5225-41.2013.811.0041

 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): COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BURITI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso em face da empresa Comércio de Combustível 

Buriti Ltda.

A executada Comércio de Combustível Buriti Ltda. informou às fls. 512/514 

não ter condições para quitar o valor executado, asseverando que se 

esforçara para pagar o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), divididos em 

30 (trinta) parcelas mensais e consecutivas de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Ciente o Ministério Público postulou o indeferimento do pedido e realizou 

uma contraproposta de parcelamento do valor de R$30.000,00 (trinta mil 

reais) em 20 (vinte) parcelas iguais, mensais e consecutivas (fls.545/546).

As fls. 547/554 a executada informou o cumprimento obrigação pertinente 

à contrapropaganda, acostando as publicações realizadas nos jornais “A 

Gazeta” e “Dário de Cuiabá”.

É o relato do necessário. Decido.

 No que se refere ao pedido da executada de parcelamento do valor de 

R$30.000,00 (trinta mil reais), divididos em 30 (trinta) parcelas mensais e 

consecutivas de R$ 1.000,00 (um mil reais), não merece amparo, haja 

vista que o valor a ser parcelado é bem menor que o montante executado 

R$ 71.192,19 (setenta e um mil, cento e noventa e dois reais e dezenove 

centavos). Desse modo, também não merece amparo a contraproposta 

realizada pelo Ministério Público.

Ante o exposto:

a) Indefiro o pedido de parcelamento da empresa executada Comércio de 

Combustível Buriti Ltda.;

b) Determino que o Ministério Público, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente memória de cálculo atualizada, requerendo o que entender de 

direito;

c) Escoado o prazo, retornem-me os autos conclusos;

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 449155 Nr: 22295-76.2010.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO SANTOS 

- OAB:15686-A, Maria Lúcia Lins Conceição - OAB:15.685/A, Teresa 

Arruda Alvim - OAB:15.732/A

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso em face de Leonir Machado e Estado de Mato Grosso, 

objetivando a nulidade do ato administrativo que concedeu em favor do 

primeiro o benefício de pensão especial e a consequente cessação do 

pagamento deste.

O Estado de Mato Grosso logrou êxito em comprovar o cumprimento da 

sentença (fls.168/177), com a interrupção do pagamento do beneficio em 

favor de Leonir Machado, cessando definitivamente aludida pensão 

especial (fls. 233/234).

É o relato do necessário. Decido.

Considerando que as obrigações foram cumpridas, nos termos do art. 

924, inc. II, do Código de Processo Civil, extingo o presente feito;

Após certificado o trânsito em julgado desta, remetam-se os autos à 

Central de Arrecadação para que sejam apuradas as custas processuais 

e sua efetiva cobrança, conforme disciplina no Capítulo II, seção 33, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, arquivando os autos, após o 

cumprimento das determinações aqui exaradas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior
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 Cod. Proc.: 795618 Nr: 1957-76.2013.811.0041

 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: INSTITUTO MATOGROSSENSE DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR

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

TRANSPORTES URBANOS, MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO MARTINS VERAO - 

OAB:4839-A MT, RUBI FACHIN - OAB:3799

 Vistos etc.

Diante do retorno dos autos do Juízo ad quem, determino que as partes, 

em querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem.

Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público, na condição de fiscal da lei.

Nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. 

Caso contrário, retornem-me os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 332043 Nr: 2957-87.2008.811.0041

 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: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNA TEIXEIRA VEIGA - 

OAB:SP/222848, TIAGO AUED - OAB:9873-B

 Vistos etc.

Diante do retorno dos autos do Juízo Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, determino que as partes, em querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestem.

Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público, na condição de fiscal da 

ordem jurídica.

Nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. 

Caso contrário, retornem-me os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 236155 Nr: 5203-27.2006.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRINA ELY GOUVÊA F. JUNQUEIRA, 

ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA AVILA PETERLINI 

SOUZA - OAB:PROMOTORA DE JU, ROBERTO APARECIDO TURIN - 

OAB:PROMOTOR JUSTIÇ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525/MT, LUIS PAULO DELORME - OAB:12.236-MT, 

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - OAB:14.614/MT

 Diante do exposto:a) Nomeio como perito judicial para estes autos Rodrigo 

Ogiwara Silveira, inscrito no CPF sob nº 025.127.621-06, com endereço 

profissional na Avenida Fernando Correa da Costa, 542, sala n° 08, Bairro 

Poção, nesta Capital, CEP: 78.015-600, podendo ser contatado pelo 

t e l e f o n e  ( 0 6 5 )  9 9 9 6 5 - 6 5 8 6 ,  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

rodrigo.ogiwara@hotmail.com, que deverá ser intimado para apresentar 

proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias e informar se aceita o 

pagamento dos honorários periciais ao final do processo pelo vencido.b) 

Apresentada a proposta pelo perito, intimem-se as partes para, querendo, 

manifestarem-se sobre os honorários periciais;c) Acolho a contradita da 

testemunha Adilene Teresa Damo Locatelli, entretanto, esta será inquirida 

na condição de informante;d) Expeça-se carta precatória ao juízo 

competente da Comarca de Sorriso/MT, devendo a missiva ser instruída 

com as peças necessárias, solicitando àquele juízo para que seja colhido 

o depoimento da testemunha Adilene Teresa Damo Locatelli, na condição 

de informante;e) Admito a substituição da testemunha não localizada 

Augusto Pereira Delgado, para tanto, defiro a inquirição da testemunha 

Erich Rafael Masson, atualmente membro do Ministério Público Federal 

lotado em Ji-Paraná/RO.Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 312273 Nr: 18511-96.2007.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->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: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROGÉRIO SALLES, FAUSTO DE SOUZA 

FARIA, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO - PROC. DO ESTADO - OAB:PROC. EST, FRANCISCO DE ASSIS 

DA SILVA LOPES - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3675/MT, 

RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS (PROCURADOR DO 

ESTADO) - OAB:6.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ PEREIRA DA SILVA 

NETO - OAB:3273/MT, KATIA MARIA DE SOUZA CARDOSO - OAB:3805, 

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - OAB:4.099/MT

 Assim, o pedido de liberação, avaliação e venda do imóvel indisponível 

para atender interesse pessoal do Réu, ora embargante, além de não 

preencher os requisitos autorizadores de antecipação de venda do bem 

imóvel indisponível, não deve ser deferida, uma vez que na margem da 

matrícula existe outra restrição de penhora emanada do juízo da Primeira 

Vara Cível da Comarca de Cornélio Procópio do Estado do Paraná, por 

cautela, a fim de evitar eventual alienação indevida. Ante ao exposto, 

conheço dos embargos declaratórios por tempestivos e com fulcro no 

inciso II do art. 1.022 do CPC, o acolho, sem efeitos infringentes, tão 

somente para sanar a omissão acerca da tese apontada. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 710847 Nr: 3841-14.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÓVIS DE ALMEIDA JUNIOR - 

PROMOTOR - OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, BETHINA TOFFOLI 

- OAB:64.899-PR, GUILHERME LUIZ GOMES JUNIOR - OAB: 42.005/PR, 

MAURO EDUARDO JACEGUAY ZAMATARO - OAB:11514/PR, RONALDO 

PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - 

OAB:6.479/MT, VICTOR LEAO DE CAMPOS - OAB:17915/B

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso em face de Leonir Machado e Estado de Mato Grosso, 

objetivando a nulidade do ato administrativo que concedeu em favor do 

primeiro o benefício de pensão especial e a consequente cessação do 

pagamento deste.

O Estado de Mato Grosso logrou êxito em comprovar o cumprimento da 

sentença (fls.168/177), com a interrupção do pagamento do beneficio em 

favor de Leonir Machado, cessando definitivamente aludida pensão 

especial (fls. 233/234).

É o relato do necessário. Decido.

Considerando que as obrigações foram cumpridas, nos termos do art. 

924, inc. II, do Código de Processo Civil, extingo o presente feito;

Após certificado o trânsito em julgado desta, remetam-se os autos à 

Central de Arrecadação para que sejam apuradas as custas processuais 

e sua efetiva cobrança, conforme disciplina no Capítulo II, seção 33, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, arquivando os autos, após o 

cumprimento das determinações aqui exaradas.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1151678 Nr: 32428-70.2016.811.0041

 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): AGENOR MORBECK NETO, ESTADO DE MATO 

GROSSO (FAZENDA PUBLICA ESTADUAL), ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE MT, INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS 

SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DE MATO GROSSO - ISSSPL/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Gomes - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS - PROC ESTADO - OAB:, LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO 

ROCHA E SILVA - PROCURADOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - 

OAB:8.834/MT, 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 de o réu Agenor Morbeck 

Neto, Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, Instituto de 

Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo –ISSSPL e Estado 

de Mato Grosso e, para tanto, diante da flagrante inconstitucionalidade, 

declaro a nulidade do ato administrativo que concedeu a indevida 

estabilidade e efetividade ao réu Agenor Morbeck Neto (Ato nº 1.508/99) e 

de todos os subsequentes que o enquadraram no cargo de Técnico 

Legislativo de Nível Médio da AL/MT, no qual se encontra hoje aposentado 

(Ato nº 149/2013);b)- Condeno o réu Agenor Morbeck Neto nas custas 

judiciais e despesas processuais, deixando de condenar o Estado de Mato 

Grosso, Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo 

– ISSSPL 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, Estado de 

Mato Grosso, a Assembleia Legislativa Estadual e o Instituto de 

Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo – ISSSPL deverão 

ser intimados, na pessoa de seus representantes legais, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, interrompam o pagamento ao réu Agenor 

Morbeck Neto de qualquer remuneração, subsídios etc. decorrente do Ato 

nº 1.508/99, que a 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, no qual foi aposentado 

(Ato nº 149/2013), 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.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1030988-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA FABIANE APARECIDA LEITE DA CONCEICAO (REQUERENTE)

MARILENE LEITE DA CONCEICAO (REQUERENTE)

EBSON CESAR LEITE DA CONCEICAO JUNIOR (REQUERENTE)

JOICE CRISTINA LEITE DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIENY DO NASCIMENTO FRANCO OAB - MT16740 (ADVOGADO)

RAFAEL MIRANDA SANTOS OAB - MT22550/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1030988-85.2017.8.11.0041. REQUERENTE: JOICE CRISTINA LEITE DA 

CONCEICAO, MARILENE LEITE DA CONCEICAO, EBSON CESAR LEITE DA 

CONCEICAO JUNIOR, ERIKA FABIANE APARECIDA LEITE DA CONCEICAO 

Vistos etc. CERTIFIQUE-SE quanto às respostas aos ofícios expedidos, em 

cumprimento ao determinado no id. 12770302. Não havendo resposta, 

REITERE-SE para cumprimento, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de responder o responsável por crime de desobediência. 

INTIME-SE a parte autora, acerca da resposta apresentada pelo Banco 

Bradesco e pelo Banco do Brasil, acostadas aos ids. 13257803 e 

13979483. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 11 de julho de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1032327-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOAQUIM PEDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA OAB - MT0012285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

ROSANGELA AMERICO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

VLADEMIR AMERICO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

GISLAINE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

ROSANA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

SUELI MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

VANTUIR DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

SOLANGE DE OLIVEIRA PHILIPPSEN (REQUERIDO)

VALTER AMERICO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1032327-79.2017.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA JOAQUIM PEDRO 

REQUERIDO: VLADEMIR AMERICO DE OLIVEIRA, VANTUIR DE OLIVEIRA, 

VERA LUCIA DE OLIVEIRA, SOLANGE DE OLIVEIRA PHILIPPSEN, 

ROSANGELA AMERICO DE OLIVEIRA, VALTER AMERICO DE OLIVEIRA, 

ROSANA DE OLIVEIRA, SUELI MARTINS DE OLIVEIRA, GISLAINE DE 

OLIVEIRA Vistos etc. Compulsando-se os autos, verifica-se que na 

audiência de tentativa de conciliação – id. 13537199, restou esclarecido, 

quanto à existência de herdeiros por representação de Teodoro de 

Oliveira, os quais, em tese, manifestariam sua anuência, frente ao pedido 

inicial de reconhecimento da união estável. Entretanto, não há nos autos 

procuração outorgada pelos mesmos, nem mesmo informação de que se 

tratam de pessoas capazes de anuir, até porque, os mesmos não 

participaram da audiência de tentativa de conciliação, acima referida. 

Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora, para que junte aos autos, 

cópia da certidão de óbito do irmão falecido e os documentos pessoais 

dos herdeiros por representação, Marcelo Muniz Martins de Oliveira e 

Felipe Muniz Martins de Oliveira, no prazo de 05 (cinco) dias. Em se 

tratando de incapaz, desde já, determino o envio os autos ao ilustre 

Ministério Público para manifestação. Não sendo o caso, com o decurso 

do prazo, voltem os autos conclusos para sentença. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 12 de julho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1020358-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RODRIGUES ALVARES MACEDO OAB - MT15541/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. O. D. A. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1020358-33.2018.8.11.0041. AUTOR: JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS 

RÉU: AILTON OLIVEIRA DE AMORIM Vistos etc. Defiro a gratuidade 

postulada, com fundamento no art. 98 do CPC. Processe-se em segredo 

de justiça (CPC, art. 189, II). Trata-se de Ação de Alimentos proposta por 

Artur Santos Amorim, representado por Josiane Rodrigues dos Santos, em 

face de Ailton Oliveira de Amorim, todos devidamente qualificados nos 

autos. O documento constante do Id. 14078746, demonstra o vínculo de 
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parentesco existente entre o requerido e o infante, visto que, são pai e 

filho. Em decorrência da referida paternidade o demandado tem o dever de 

contribuir com a manutenção do infante, razão pela qual, arbitro os 

alimentos provisórios em 01 (um) salário mínimo vigente, que hoje importam 

em R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), justificando-se o 

arbitramento neste valor ante a alegada profissão do demandado que 

labora como professor no município de Cotriguaçu/MT, bem como o infante 

é autista e necessita de medicamentos e tratamentos médicos 

mensalmente. O vencimento da prestação alimentícia se dará todo o dia 10 

(dez) de cada mês. O adimplemento deverá se dar, por meio de desconto 

em folha de pagamento do alimentante, perante a Prefeitura Municipal de 

Cotriguaçu/MT e, depósito na conta bancária junto ao Banco do Brasil, 

agência 2960-2, conta corrente nº 15630-2, em nome de Josiane 

Rodrigues dos Santos. Os alimentos incidirão, também, nas verbas de 

férias, 13° salário e rescisórias, quando houver. Designo audiência de 

conciliação, para o próximo dia 03 de setembro de 2018, às 09:00 horas, a 

ser realizada pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial. Cite-se a parte ré 

e, intimem-se ambas as partes, a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhadas de seus advogados, fazendo constar do mandado que, na 

hipótese de inocorrência de acordo, o prazo de defesa começará a fluir, a 

partir da referida solenidade. Intime-se a autora, por meio de sua ilustre 

advogada. Notifique-se o nobre Parquet. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de 

julho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008059-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. J. P. D. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSILEIDE GLORIA DE SOUZA E SILVA OAB - MT22792-O (ADVOGADO)

ADRIANA MOREIRA PINTO OAB - 900.962.581-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELINO JESUS DOS REIS (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1008059-58.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: RODRIGO JORDAN PINTO DOS 

REIS REPRESENTANTE: ADRIANA MOREIRA PINTO EXECUTADO: 

JOSELINO JESUS DOS REIS Vistos etc. Tendo em vista que a exequente 

constituiu novo patrono, conforme se faz prova, documento constante do 

Id. 13874017, intime-se a parte autora por meio de seu culto advogado, 

para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de 

direito, sob pena extinção. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12 de julho de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1013326-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIC DE OLIVEIRA MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO AMORIM MOLINA OAB - MT21636/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMEIRE ALVES SAMPAIO (RÉU)

LUAN GUILHERME SAMPAIO MAGALHAES (RÉU)

DERIC SAMPAIO MAGALHAES (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1013326-74.2018.8.11.0041. AUTOR: ERIC DE OLIVEIRA MAGALHAES 

RÉU: LUAN GUILHERME SAMPAIO MAGALHAES, DERIC SAMPAIO 

MAGALHAES, ROSIMEIRE ALVES SAMPAIO Vistos etc. Cumpra-se 

integralmente o que foi determinado no id. 13556969, no prazo 

improrrogável de 5 (cinco) dias, colacionando aos autos cópia das 

certidões de nascimento dos infantes Laun Guilherme e Deric Sampaio, 

sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 11 de julho de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1027645-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMILIANO PIRES DE MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VALERIANO DE SOUZA FONTOURA OAB - MS6277 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ PAULO PIRES DE MIRANDA (RÉU)

FARES HAMED ABOUZEID FARES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1027645-81.2017.8.11.0041. AUTOR: 

MAXIMILIANO PIRES DE MIRANDA RÉU: FARES HAMED ABOUZEID FARES, 

JOSÉ PAULO PIRES DE MIRANDA Vistos etc. Diante da controvérsia 

existente, acerca do resultado do exame de DNA que, fora promovido 

extrajudicialmente, determino a realização de contraprova, a ser efetuada 

pelo Laboratório de confiança deste juízo. Designo o próximo dia 26 de 

julho de 2018, às 10:30 horas, para que, seja feita a coleta do material 

genético que deverá se dar junto ao Gabinete deste juízo, a cargo de 

quem ficará, o acondicionamento e envio das amostras ao Laboratório 

BioGenetics Tecnologia Molecular Ltda, localizado na Avenida Paranaíba, 

1357, Setor Central, CEP 74.015-125, TEL: (62)3223-9903 Goiânia-GO - 

Técnica responsável: Dra. Juliana Alves São Julião, que ora nomeio como 

perita deste Juízo, independentemente de compromisso. O pagamento do 

exame fica de responsabilidade do requerente que, deverá providenciar 

sua quitação na data da coleta, no valor de R$ 250,00 (duzentos e 

cinquenta reais). Como quesitos do Juízo, deverão ser encaminhadas as 

seguintes indagações: 1) Pode o Sr. Perito informar o número de bandas 

coincidentes com as do(da) autor(a), encontradas no material genético do 

réu? Em caso afirmativo, qual o número? 2) Diante do resultado obtido, o 

Sr. Perito pode informar se exclui ou determina a paternidade do réu sob 

o(a) autor(a)? Em caso afirmativo, qual a informação? 3) Pode o Sr. Perito 

informar a técnica utilizada para a obtenção dos resultados? Intimem-se as 

partes, para que se pronunciem, acerca da necessidade de quesitos 

complementares e, de indicação de Assistentes Técnicos. O laudo pericial 

deverá ser encaminhado a este Juízo, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

contados da data da recepção do material e deverá conter a resposta, se 

o requerido é ou não o pai biológico do(a) Autor(a). Por derradeiro, 

advirta-se o requerido de que, a ausência injustificada deste, na data 

designada para a realização do exame, será entendida pela Justiça como 

indício da paternidade. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 11 de julho de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1017675-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI OAB - MT0007341S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEANN MARCOS NASCIMENTO PEREIRA (REQUERIDO)

JULIE ANNE NASCIMENTO PEREIRA (REQUERIDO)

JULIAN BOSCOO NASCIMENTO PEREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1017675-23.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 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, 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. 

CUIABÁ, 17 de julho de 2018 Katiúscia Marcelino Correia Gestora 

Judiciária (assinado digitalmente)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019255-88.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ANA CECILIA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN FARIA DA SILVA TAQUES OAB - MT22705/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DA COSTA MOURA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1019255-88.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ANA CECILIA MARQUES 

REQUERIDO: PAULO SERGIO DA COSTA MOURA Vistos etc. Defiro a 

gratuidade postulada, com fundamento na Lei nº 1060/50. Processe-se em 

segredo de justiça (CPC, art. 189, II). Trata-se de Ação de Investigação de 

Paternidade, proposta por Ana Cecilia Marques, em face de Paulo Sergio 

da Costa Moura, todos devidamente qualificados nos autos. Designo 

audiência de tentativa de conciliação, para o próximo dia --14 de agosto de 

2018, às 10:00 horas, a ser presidida pelo ilustre Conciliador desta Vara 

Judicial, onde o requerido poderá reconhecer a paternidade 

espontaneamente. Cite-se a parte ré[1] e, intimem-se ambas as partes, a 

fim de que compareçam à audiência, acompanhadas de seus advogados, 

fazendo constar do mandado que, na hipótese de inocorrência de acordo, 

o prazo de defesa começará a fluir, a partir da referida solenidade. Caso 

não haja o reconhecimento espontâneo da paternidade, como medida de 

celeridade determino que, na mesma data e horário da audiência acima, 

para que, seja feita a coleta do material genético que deverá se dar junto 

ao Gabinete deste juízo, a cargo de quem ficará, o acondicionamento e 

envio das amostras ao Laboratório BioGenetics Tecnologia Molecular Ltda, 

localizado na Avenida Paranaíba, 1357, Setor Central, CEP 74.015-125, 

TEL: (62)3223-9903 Goiânia-GO - Técnica responsável: Dra. Juliana Alves 

São Julião, que ora nomeio como perita deste Juízo, independentemente de 

compromisso. O pagamento do exame fica de responsabilidade do 

requerido que, deverá providenciar sua quitação até a data da coleta, no 

valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Como quesitos do Juízo, 

deverão ser encaminhadas as seguintes indagações: 1) Pode o Sr. Perito 

informar o número de bandas coincidentes com as do(da) autor(a), 

encontradas no material genético do réu? Em caso afirmativo, qual o 

número? 2) Diante do resultado obtido, o Sr. Perito pode informar se exclui 

ou determina a paternidade do réu sob o(a) autor(a)? Em caso afirmativo, 

qual a informação? 3) Pode o Sr. Perito informar a técnica utilizada para a 

obtenção dos resultados? Intimem-se as partes, bem como, o digno 

Ministério Público, para que se pronunciem, acerca da necessidade de 

quesitos complementares e, de indicação de Assistentes Técnicos. O 

laudo pericial deverá ser encaminhado a este Juízo, no prazo máximo de 

10 (dez) dias, contados da data da recepção do material e deverá conter 

a resposta, se o requerido é ou não o pai biológico do(a) Autor(a). Por 

derradeiro, advirta-se o requerido de que, a ausência injustificada deste, 

na data designada para a realização do exame, bem como sua abstenção 

quanto ao pagamento da pericia, será entendida pela Justiça como indício 

da paternidade. Notifique-se o nobre Parquet. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 05 de julho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] Paulo Sergio da Costa Moura, 

Endereço: Rua Professor João Felix, nº 997, Bairro: Lixeira, CEP: 

78008-435, Cidade: Cuiabá-MT, ZONA 01.

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1019285-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIADNE GISLAINE FERREIRA PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO FELIPE MIOTTO OAB - MT7252/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EGÍDIO DA CRUZ E SILVA (RÉU)

arthur junior da cruz e silva (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1019285-26.2018.8.11.0041. AUTOR: ARIADNE GISLAINE FERREIRA 

PINTO RÉU: ARTHUR JUNIOR DA CRUZ E SILVA, EGÍDIO DA CRUZ E 

SILVA Vistos etc. Defiro a gratuidade postulada, com fundamento no art. 

98 do CPC. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, II). Trata-se 

de Ação de Alimentos c/ Pedido de Provisórios, proposta por Ana Beatriz 

Ferreira da Cruz e Silva, representada por sua genitora Ariadne Gislaine 

Ferreira Pinto, em face de Arthur Junior da Cruz e Silva, todos 

devidamente qualificados nos autos. O documento constante no Id. 

13963090, demonstra o vínculo de parentesco existente entre o requerido 

e a infante, visto que, são pai e filha. Em decorrência da referida 

paternidade o demandado tem o dever de contribuir com a manutenção da 

infante, razão pela qual, arbitro os alimentos provisórios em 30% (trinta 

por cento) do salário mínimo vigente, que hoje importam em R$ 286,20 

(duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), justificando-se o 

arbitramento neste valor, devido à ausência de comprobatórios dos 

ganhos do requerido. O vencimento da prestação alimentícia se dará todo 

o dia 10 (dez) de cada mês. O adimplemento deverá se dar, por meio de 

desconto em folha de pagamento do alimentante, perante a empresa 

Clínica Fêmina[1] e, depósito na conta bancária da requerente, que deverá 

ser informada posteriormente. Os alimentos incidirão, também, nas verbas 

de férias, 13° salário e rescisórias, quando houver. Designo audiência de 

conciliação, para o próximo dia 14 de agosto de 2018 às --09:30 horas, a 

ser realizada pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial. Cite-se a parte 

ré[2] e, intimem-se ambas as partes, a fim de que compareçam à 

audiência, acompanhadas de seus advogados, fazendo constar do 

mandado que, na hipótese de inocorrência de acordo, o prazo de defesa 

começará a fluir, a partir da referida solenidade. Outrossim, intime-se o 

ilustre subscritor da peça exordial, para emendá-la, em 15 (quinze) dias, 

excluindo do polo passivo o avô paterno, sob pena de extinção da 

presente ação, eis que a obrigação avoenga é subsidiária. Como medida 

de celeridade e economia processual, sirva cópia da presente, como 

mandado de citação/intimação. Notifique-se o nobre Parquet. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 04 de julho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] Clínica Fêmina, Endereço: Rua 

Corumbá, nº 538, Bairro: Lixeira, Cidade: Cuiabá-MT, ZONA 01. [2] Arthur 

Junior da Cruz e Silva, Endereço Laboral: Clínica Fêmina, Rua Corumbá, nº 

538, Bairro: Lixeira, Cidade: Cuiabá-MT, ZONA 01. Endereço: Rua Cel. 

João Lourenço de Figueiredo, nº 90, Bairro: Pico do Amor, Cidade; 

Cuiabá-MT, CEP: 78.065-100, ZONA 01.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 944668 Nr: 57260-41.2014.811.0041

 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: MGCDSB, WCGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA LAURA MEDEIROS DE 

AMORIM - OAB:15131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO NORBERTO ALMEIDA 

BRITO - OAB:3688/MT, PAULO COSME FREITAS - OAB:3.739

 Código 944668

Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 54, tendo em vista que, a presente ação 

encontra-se sentenciada, de forma que a prestação jurisdicional, neste 

caso, encontra-se esgotada. Assim, qualquer outra pretensão que dela 

decorra deverá ser manejada através de procedimento próprio e via PJE.

Após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os 

presentes autos, independentemente de nova determinação.

 Cumpra-se

Cuiabá-MT, 12 de julho de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 715215 Nr: 9423-92.2011.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPEC, RMDA, AVPDS, LCPDS, APDS, LFPDS, SLPDS, 

EDLEPDS, HCPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLPDS, LFPDS, CPEC, EDLEPDS, HCPDS, 

SLPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENAMARA ROCHA MONTEIRO - 

OAB:6246, SIMEI DA SILVA BARROS - OAB:11968, THAIS DE OLIVEIRA 

RIBEIRO TAQUES - OAB:OAB/MT 20584, WILSON PEDROZA DE 

REZENDE - OAB:2924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMEI DA SILVA BARROS - 

OAB:11.968/MT

 Autos 715215

Vistos etc.

Ante às informações de fls.321, tendo em vista que, não veio aos autos, 

até o momento, a comprovação do falecimento do nobre patrono da parte 

interessada, como medida assecuratória, determino que, o pagamento das 

parcelas restantes se dê por meio de depósito na conta judicial, 

devidamente vinculada aos autos, até ulterior deliberação.

Via de consequência, INTIME-SE Rosenilda, por meio de sua culta 

advogada, para as providências necessárias.

Outrossim, INTIME-SE a inventariante, por meio de seu culto advogado 

para que, traga aos autos, em 05 (cinco) dias, a certidão negativa de 

débitos perante à Fazenda Pública Municipal.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de julho de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1151492 Nr: 32360-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AABDF, SLBDF, CCDO, AABDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉA TORQUATO DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 12.753, MARINICE DE FATIMA DA CRUZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ....Diante do exposto, DETERMINO:1º. INTIME-SE a inventariante, para que 

apresente as últimas declarações, das quais deverão constar TODOS os 

bens, que integram o acervo hereditário, excluindo-se os demais, 

apresentando os documentos de propriedade dos imóveis que o integram, 

atualizados, inclusive quanto ao seu valor venal ou para que esclareça 

quanto aos direitos incidentes sobre os mesmos e do veículo GOL G4, 1.0, 

placa NJG 3177, assim como, o documento de propriedade do bem, 

destacado para garantia de pagamento dos credores, no prazo de 05 

(cinco) dias.Na sequência, INTIMEM-SE os credores habilitados, para que 

se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias.Com a apresentação das 

últimas declarações, dê-se vista dos autos ao ilustre Ministério Público 

para pronunciamento.Após, conclusos.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 13 de julho 

de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1034807 Nr: 39005-98.2015.811.0041

 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: CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos 1034807

Vistos etc.

Intime-se a parte autora, por meio de sua culta advogada, para que, se 

manifeste, em 05 (cinco) dias, acerca da certidão de fls.75, informando o 

endereço atualizado da requerida, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de julho de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 965106 Nr: 6971-70.2015.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HTMM, TTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO CESAR GONCALVES 

BENITES - OAB:12035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:9943/MT

 Código 965106

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora, na pessoa de seu culto advogado, para que, no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias, manifeste seu interesse no 

prosseguimento da ação, requerendo o que de direito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 12 de julho de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 378060 Nr: 14418-22.2009.811.0041

 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: RJB, AMACDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCJB, AMACDC, RJB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, RONALDO MEIRELLES 

COELHO - OAB:9232 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, JOSÉ CARLOS DA CRUZ - 

OAB:622/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALESSANDRO 

TARCÍSIO ALMEIDA DA SILVA, para devolução dos autos nº 

14418-22.2009.811.0041, Protocolo 378060, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1163551 Nr: 37380-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIANO BERTUCINI - 

OAB:5.269/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA GUIDIO 

NEVES - OAB:OAB/MT 20369, FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - 

OAB:4474

 Assim sendo, e, considerando que no Termo de Audiência de fls. 

746/746v, objetivando atender interesse processual das partes, houve o 

adiamento da audiência anteriormente agendada para o dia 13.07.2018, 

“em razão da ausência de testemunhas consideradas importantes”, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 14/09/2018 às 

13:30 horas. Às providências, em observância quanto ao cumprimento, 

inclusive das demais decisões proferidas nestes autos, até no que diz 

respeito às intimações, nos termos do art. 455 do CPC, (cf. fls. 652), 

expedindo-se o que mais necessário. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1038421-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA MORAIS CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Milton Correa de Moraes OAB - MT6664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Carlos Manuel Pereira Dias (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1038421-43.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA DE FATIMA MORAIS CORREIA REQUERIDO: 

CARLOS MANUEL PEREIRA DIAS Vistos etc. Intime-se a parte autora, por 

meio de seu culto advogado, para que, se manifeste, em 05 (cinco) dias, 

acerca da proposta de honorários apresentada pela expert (id.14061928). 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 11 de julho de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006263-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO RAMIRO DOS SANTOS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VICTOR SOUSA PIO OAB - MT22670/O (ADVOGADO)

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT0006486A-B (ADVOGADO)

FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA OAB - MT10887/O (ADVOGADO)

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDALVA RODRIGUES PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1006263-95.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ADAO RAMIRO DOS SANTOS OLIVEIRA RÉU: LINDALVA RODRIGUES 

PEREIRA Vistos etc. INTIME-SE o autor, por meio de seu culto advogado, 

para que, querendo, apresente impugnação no prazo legal. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 11 de julho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1029831-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAYANE ALBUQUERQUE SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DE SOUZA OAB - MT0016559A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS BAIA SOARES SIQUEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARESSA BATISTA DE OLIVEIRA COIMBRA OAB - MG153050 

(ADVOGADO)

ROMEU BATISTA DE OLIVEIRA OAB - MG112386 (ADVOGADO)

PAULO WANDERSON DE SOUZA OAB - MG116205 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1029831-77.2017.8.11.0041. AUTOR: 

THAYANE ALBUQUERQUE SILVA RÉU: LUCAS BAIA SOARES SIQUEIRA 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Guarda c/c Alimentos e Regulamentação 

de convivência, proposta por João Pedro do Lago Albuquerque Silva Baia, 

representada por sua mãe Thayane Albuquerque Silva, em face de Lucas 

Baia Soares Siqueira, todos devidamente qualificados. A ação foi recebida 

nos moldes do id.10116282, fixando os alimentos provisórios em 02 (dois) 

salários mínimos vigentes. Em audiência de conciliação (id.11087810), 

realizado no dia 11.12.17, não foi possível a composição entre as partes. 

Na oportunidade, o requerido ofertou alimentos no importe de 50% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo vigente. A requerente recusou a 

proposta concordando com o valor arbitrado. O requerido fora 

devidamente citado, apresentanda contestação no id.11564405, ofertando 

alimentos no correspondente de 01 (um) salário mínimo vigente. Houve 

impugnação no id.11789504. O digno Ministério Público manifestou-se no 

id.12184827. As partes são legítimas, bem como, legítimos os seus 

interesses. A ação vem se desenvolvendo em marcha regular e não 

vislumbrando qualquer irregularidade a ser corrigida até o momento, dou o 

feito por saneado. Defiro o requerimento de produção de provas a ser 

efetivada na audiência de conciliação, instrução e julgamento que ora 

designo para o dia 13 de setembro de 2018, às 14:00 horas, para 

depoimento pessoal de ambas as partes e oitiva de testemunhas, cujo rol 

deverá aportar aos autos, em 10 (dez) dias. Para a intimação das 

testemunhas, deve ser observado o art. 455 do CPC e seus parágrafos. 

De qualquer modo, importante destacar, desde logo que, nos moldes do 

art. 359 do CPC, a conciliação pode ser obtida em qualquer fase 

processual, mormente no primeiro momento da audiência de instrução. 1. 

aferição do binômio necessidade-possibilidade para análise do valor dos 

alimentos, a serem pagos pelo requerido; 2. aferição da capacidade 

econômico-financeira das partes; 3. Aferição do tempo de convívio da 

criança com os seus pais; Notifique-se o digno Ministério Público. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de Julho de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1017675-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI OAB - MT0007341S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEANN MARCOS NASCIMENTO PEREIRA (REQUERIDO)

JULIE ANNE NASCIMENTO PEREIRA (REQUERIDO)

JULIAN BOSCOO NASCIMENTO PEREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1017675-23.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JOAO BOSCO PEREIRA 

REQUERIDO: JULIAN BOSCOO NASCIMENTO PEREIRA, JULIE ANNE 

NASCIMENTO PEREIRA, JEANN MARCOS NASCIMENTO PEREIRA Vistos 

etc. Acolho a emenda da inicial, constante do Id.14080011. Custas 

recolhidas. Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos, proposta por 

João Bosco Pereira, em desfavor de Julian Bosco Nascimento Pereira, 

Julie Anne Nascimento Pereira e Jeann Marcos Nascimento Pereira, todos 

devidamente qualificados nos autos. O pedido de antecipação da tutela de 

urgência poderá ser concedido, liminarmente, quando evidenciada a 

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

processo, com base nos requisitos ínsitos no art. 300 do Código de 

Processo Civil que estabelece: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” A 

probabilidade do direito exigida pelo caput do art. 300, do Código de 

Processo Civil, entendida como aparência quanto à questão fática narrada 

e a sua adequação ao direito pretendido, restou demonstrada nos autos, 

de acordo com as provas apresentadas pelo autor, tendo em vista que 

seus filhos Julian Bosco (28 anos), Julie Anne (26 anos) e Jeann Marcos 

(23 anos), já atingiram a maioridade civil, bem como todos encontram-se 

formados e laborando, conforme narrado na exordial, fazendo-se prova o 

documento, acostada no Id. 13782519. Aduz, ainda, que o requerido Julian 

formou-se em Agronomia na UFMT, e labora na empresa Aprosoja, a 

requerida Julie Anne formou-se em Medicina UFMT, e labora nos hospitais 

Júlio Muller e São Matheus, e por fim o requerido Jeann Marcos, concluiu o 

curso de Engenharia de Alimentos IFMT, e faz estágio na cidade de 

Londrina/PR. Diante do exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, defiro a 

liminar pretendida, pelo que, exonero, provisoriamente, o autor pelo 

pagamento dos alimentos, até ulterior deliberação. Oficie-se a EMPAER - 

Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural – 

Endereço Rua Cinquenta e cinco, nº 454, Bairro Boa Esperança, em 

Cuiabá/MT, para que cesse o desconto, em folha de pagamento do autor, 

à título de pensão alimentícia, até nova comunicação. Designo audiência de 

conciliação, para o próximo dia 20 de agosto de 2018, às 09:30 horas, a 

ser presidida pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial. Citem-se as 

partes rés[1] e, intimem-se ambas as partes, a fim de que compareçam à 

audiência, acompanhadas de seus advogados, fazendo constar do 
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mandado que, na hipótese de inocorrência de acordo, o prazo de defesa 

começará a fluir, a partir da referida solenidade. Intime-se o autor, por 

meio de seu ilustre advogado. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de julho de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito 

[1] Endereço para citação/intimação de Julian Bosco Nascimento Pereira, 

Julie Anne Nascimento Pereira e Jeann Marcos Nascimento Pereira – Av. 

Historiador Rubens de Mendonça, s/n, Residencial Solar da Chapada, em 

Cuiabá/MT, CEP: 78057-602. ZONA: 06

Sentença

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010573-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO NEVES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ OAB - MT0015910A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIDAS MENDES DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1010573-47.2018.8.11.0041. REQUERENTE: THIAGO NEVES DE CAMPOS 

REQUERIDO: LEONIDAS MENDES DE CAMPOS Vistos etc. Trata-se de 

Arrolamento Sumário, proposto por Thiago Neves de Campos, visando à 

partilha dos bens deixados por Leônidas Mendes de Campos, falecido na 

data de 06/02/2009 – id. 12827774. Foi determinada no id. 12859552, a 

emenda da inicial, para apresentação dos documentos, referentes aos 

bens que compõem o acervo (imóvel e veículo), assim como, a realização 

da cessão de direitos hereditários, em observância ao disposto no art. 

1.806, do Código Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Contudo, embora devidamente intimada, a parte autora não 

realizou a emenda, permanecendo inerte, conforme certificado no id. 

13892134. Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fundamento no art. 

321, do Código de Processo Civil e, via de consequência, JULGO EXTINTA 

a presente ação, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, 

inciso I, CPC. DEFIRO a gratuidade postulada. Transitada em julgado, 

cumpridas as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os 

autos independentemente de nova determinação. Sem custas. P.R.I. C. 

Cuiabá-MT, 11 de julho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1013034-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DA SILVA PINHEIRO (REQUERENTE)

LUCIANA SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PODER JUDICIARIO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1013034-89.2018.8.11.0041. REQUERENTE: PEDRO DA SILVA PINHEIRO E 

LUCIANA SANTOS SILVA Vistos etc. Trata-se de Ação de Divórcio 

Consensual, proposta por Pedro da Silva Pinheiro e Luciana Santos 

Pinheiro, devidamente qualificados nos autos. Esclareceram os autores 

que, contraíram matrimônio, na data de 24 de agosto de 2016, sob o 

regime da comunhão parcial de bens, conforme certidão de casamento, 

acostada ao id. 13198859. Informam que, da união, adveio um filho, Pedro 

da Silva Pinheiro Filho, nascido na data de 19/12/2016, que não foram 

adquiridos bens partilháveis, sendo que, com o divórcio, a requerente 

voltará a usar o nome de solteira, Luciana Santos Silva. O ilustre Ministério 

Público se pronunciou favoravelmente à homologação do acordo, por 

entender que preserva os interesses do infante, nos termos do parecer 

acostado ao id. 13988120. Diante do exposto, e tudo mais que dos autos 

consta, HOMOLOGO o acordo realizado entre as partes, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil e, via de 

consequência, DECRETO o divórcio de PEDRO DA SILVA PINHEIRO e 

LUCIANA SANTOS PINHEIRO, com fundamento nos arts. 226, §6º, da 

Constituição da República, declarando cessados todos os deveres 

inerentes ao casamento, inclusive o regime matrimonial de bens. Consigno 

que, nos termos do art. 17 da Lei nº 6.515/77, a divorcianda, voltará a 

usar o nome de solteira: LUCIANA SANTOS SILVA. EXPEÇA-SE ofício ao 

Cartório de Registro Civil para averbação – id. 13198859. Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário e, após as formalidades legais e baixas 

devidas, arquivem-se os autos independentemente de nova determinação. 

Sem custas. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 11 de julho de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1014718-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO MALHADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR LEON BORDEST OAB - MT9531/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1014718-49.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ROBERTO MALHADO DE 

OLIVEIRA Vistos etc. Trata-se de Ação de Autorização Judicial, proposta 

por Roberto Malhado de Oliveira, representado por sua curadora, e 

genitora, Elzira Benedita Malhado de Oliveira, devidamente qualificados 

nos autos. Infere-se dos autos que, o autor conta com a curatela definitiva 

de sua genitora, condição comprovada por meio dos documentos que 

acompanham a inicial, sendo que, atualmente, o mesmo se encontra 

internado na UTI, devido a problemas respiratórios. Extrai-se que, o 

requerente é proprietário de ¼ (um quarto) do imóvel residencial, 

localizado no munício de Cariacica/ES, de matrícula nº. 8.485, o qual se 

encontrava em usufruto de sua avó, que faleceu na data de 07/03/2018. 

Verifica-se que, o imóvel se encontra em área desvalorizada do Município, 

em condição irregular perante o mesmo, sem que qualquer familiar tenha 

intenção de regulariza-lo, inclusive, por falta de recursos financeiros. 

Retira-se que, o imóvel com valor venal de R$ 126.477,78 (vinte e seis mil 

quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e oito centavos), conta com 

proposta de compra pelo montante de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil 

reais), bem acima da expectativa dos proprietários. Por essas razões, 

pugna por autorização judicial, para alienação do imóvel urbano, mediante 

o depósito da parcela que lhe cabe, em conta poupança em seu nome, 

perante à Caixa Econômica Federal. A ação foi recebida – id. 13611655, 

oportunidade em que deferida a gratuidade processual. Instado a se 

manifestar, o ilustre Ministério Público se pronunciou favoravelmente ao 

deferimento do pedido, por entender que trará reais vantagens ao 

curatelado. Conforme se observa dos autos, o imóvel em questão é 

localizado no Estado do Espírito Santo, cuja propriedade é exercida em 

condomínio com mais três pessoas, sem que haja interesse por parte de 

qualquer deles em sua manutenção e regularização, o que possivelmente 

trará prejuízos ao patrimônio. A proposta de compra recebida, a 

considerar o valor venal do imóvel, demonstra que a sua venda, gerará 

maiores benefícios, do que sua manutenção, que impõe gastos, o que não 

dispõe o requerente, ainda mais, a considerar seu frágil estado de saúde. 

Entretanto, importante ressaltar que a cota-parte que cabe ao curatelado, 

deverá ser depositada em conta judicial, para levantamento em caso de 

comprovada necessidade, mediante autorização judicial, ouvido o ilustre 

Ministério Público. Diante do exposto, e com amparo na manifestação 

Ministerial, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para 

autorizar a venda do imóvel de matrícula nº. 8.485, de copropriedade do 

requerente, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, mediante depósito judicial, da cota-parte que lhe cabe. EXPEÇA-SE 

alvará judicial. Transitada em julgado esta decisão, procedam-se às baixas 

e anotações legais, arquivando-se os autos, independentemente de nova 

determinação. Sem custas. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 13 de julho de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029718/7/2018 Página 263 de 507



Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019297-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. D. A. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA CRUZ MOLERO OAB - SP305432 (ADVOGADO)

JOSE AMERICO APARECIDO MANCINI OAB - SP136163 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. H. T. M. R. (REQUERIDO)

 

Visto. 1. Promova-se o cumprimento, servindo a cópia da própria carta 

precatória como mandado (CNGC/MT, art. 1.212, § 2º). 2. Por fim, 

comunique-se imediatamente o Juízo Deprecante e arquive-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007439-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. K. G. D. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA CATANEO SAGIN OAB - MT23318/O (ADVOGADO)

ALINE BARINI NESPOLI OAB - MT9229/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. P. D. M. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1007439-12.2018.8.11.0041. AUTOR: ELAINE KAROLAINE GOMES DE 

CARVALHO RÉU: CARLOS PATRICIO DE MESQUITA Vistos. Defiro o 

pedido de gratuidade processual, nos termos da Lei 1.060/50 e arts. 98 e 

99, § 2º, do Código de Processo Civil. Considerando o vínculo de 

parentesco existente entre o requerido e o infante, defiro os alimentos 

provisórios ao filho menor Kaiki Carvalho de Mesquita, que arbitro, por ora, 

em 1/3 (um terço) do salário mínimo, incidindo inclusive, sobre férias e 13º 

salário, quando houver. O valor dos alimentos deverá ser depositado na 

conta bancária indicada, até o dia dez (10) de cada mês. O binômio 

necessidade/possibilidade será aferido em momento oportuno, após 

cognição exauriente. Designo audiência de conciliação, para o dia 21 de 

agosto de 2018, às 17h00min. Se não houver acordo, o requerido terá, a 

partir daquela data, o prazo de 15 (quinze) dias para oferecer resposta à 

ação, por intermédio de advogado, sob pena de revelia. Dê-se ciência ao 

Ministério Público. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003668-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILONI PIRES GONCALVES FOCHESATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12159/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILONI FOCHESATTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIENE ARIANE MOREIRA DE SOUZA OAB - MT15335/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003668-26.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: ILONI PIRES GONCALVES 

FOCHESATTO EXECUTADO: ILONI FOCHESATTO Vistos. Diga o 

impugnado no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019342-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. R. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON SUARDI GOMES OAB - SP220697 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. G. F. (REQUERIDO)

B. H. D. G. (REQUERIDO)

 

Visto. Expeça-se ofício ao Juízo Deprecante comunicando sobre a 

distribuição desta carta precatória e informando os dados para futuras 

comunicações, bem como, solicitando o recolhimento das custas de 

distribuição, cujo comprovante de recolhimento deverá ser encaminhado 

para este Juízo no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução da 

carta precatória. Aguarde-se pelo prazo consignado, caso não haja 

resposta, promova-se a devolução ao juízo de origem. Havendo 

comprovação do recolhimento das custas, cumpra-se e, após, devolva-se 

a carta precatória com o laudo anexo. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 826432 Nr: 32360-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAELLY COSTA ITACARAMBY, LFDSI, MLBS, 

EDILAMAR BARRETO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FLÁVIO LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA ABREU MATTOS - 

OAB:8427, ROSANE COSTA ITACARAMBY - OAB:8.755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Defiro o requerimento de fl. 302.

Intimem-se os requerentes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, agendem 

a expedição dos alvarás e do formal de partilha na Secretaria desta Vara 

Judicial.

Decorrido o prazo sem manifestação, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 450498 Nr: 23044-93.2010.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSF, DFSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFDJ

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

OAB:17.613/MT, ELIARA CUNHA GONÇALVES - OAB:19.501/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO PEREIRA DE ABREU - 

OAB:46257, ANTONIO DE MORAIS PINTO JUNIOR - OAB:3652-A/MT

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

fins de intimar a requerente a fim de que requeira, dentro do prazo de 15 

dias, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1157915 Nr: 35031-19.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CORINA ESPINDOLA SANTIAGO, ANILTON NOVAIS, 

HAMILTON NOVAIS JUNIOR, ADEMILTON NOVAIS, CLAUDETE NOVAIS, 

ADMILSON SANTIAGO NOVAIS, KELLE FERNANDA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE HAMILTON NOVAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

fins de intimar a inventariante para que dê cumprimento ao que 

determinado às fls. 81, dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1110896 Nr: 15031-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANNE AMELIA CORREA DE SOUZA FERNANDES, 

BENEDITA CORREA DE SOUZA MENDES, JOÃO BOSCO AUGUSTO 
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MARTINS, LUIZ MÁRIO CORREA MENDES, LUZANIL CORRÊA DE SOUZA 

MARTINS, MARLENE CORRÊA DE SOUZA, LUZIA CORREA DE SOUZA 

YANEZ, LEISEKRIS CORREA DE SOUZA YANEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AMELIA CORREA DE SOUZA, 

ESPÓLIO DE DOMINGOS SANTIAGO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAISA MARIA DE SOUZA 

MINOZZO - OAB:10.449-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

fins de intimar a inventariante a comprovar o recolhimento da guia das 

autenticações, bem como apresentar as cópias necessárias ao Formal de 

Partilha, dentro do prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 897779 Nr: 28146-57.2014.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBDSP, AEDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANI ARLEY DA SILVA - 

OAB:11.250/MT, MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - 

OAB:14826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

fins de intimar a parte requerente para que requeira o que entender de 

direito, dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 265722 Nr: 23449-71.2006.811.0041

 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: ANA MARIA DE BRITO SOUZA, MARIA EMILIA DE BRITO 

SIMOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ROBLES DE ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI CARDOSO - OAB:12.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando o disposto na petição de fls. 261/262, autorizo a expedição 

de alvará para levantamento do valor necessário para recolhimento das 

custas calculadas às fls. 260, mediante prestação de contas no prazo de 

10 (dez) dias.

Comprovado o recolhimento das custas, expeça-se alvará para 

levantamento do saldo remanescente e o formal de partilha.

Por fim, arquive-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002431-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO BORIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUREMACIO JOSE TENORIO DE CARVALHO OAB - MT4562/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GESSIKA ALVES DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . 

1002431-54.2018.8.11.0041 Visto. Trata-se de ação de anulação de 

registro de nascimento c/c investigação de paternidade em que, conforme 

informado na petição inicial, figura no polo passivo menor absolutamente 

incapaz, que reside com sua genitora na cidade de Mineiros, Estado de 

Goiás. É o necessário para análise e decisão. Não obstante o despacho 

proferido com id. 13302579, no momento da assinatura da carta 

precatória, observou-se que a ação versa sobre interesse de menor que 

reside com sua genitora na cidade de Mineiros-GO. Dispõe o art. 50 do 

Código de Processo Civil que: “Art. 50. A ação em que o incapaz for réu 

será proposta no foro de domicílio de seu representante ou assistente.” 

Ainda, no que tange à competência, o art. 147 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, estabelece que: “Art. 147. A competência será determinada: 

I - pelo domicílio dos pais ou responsável; II - pelo lugar onde se encontre a 

criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável.” Conforme 

entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não obstante a 

norma contida no art. 147 do ECA constitua espécie de competência 

territorial, por força do princípio da proteção do interesse do menor, possui 

natureza absoluta. Nesse sentido: STJ - CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PROTEÇÃO DO 

INTERESSE DO MENOR. ART. 147, I, DO ECA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO. 1 - A Segunda Seção entende que 

a regra de competência insculpida no art. 147, I, do ECA, que visa a 

proteger o interesse da criança, é absoluta, ou seja, deve ser declarada 

de ofício, não sendo admissível sua prorrogação. 2 - Em discussões como 

a que ora se trava, prepondera o interesse do menor hipossuficiente, 

devendo prevalecer o foro do alimentando e de sua representante legal 

como o competente tanto para a ação de alimentos como para aquelas que 

lhe sucedam ou que lhe sejam conexas. 3 - Conflito conhecido para 

declarar competente o Juízo de Direito de Arneiroz, o suscitante. (CC 

102.849-CE, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 27.05.2009, DJe 03.06.2009). Em conclusão, o foro competente 

para dirimir o conflito é o do domicílio daquele que reside na companhia do 

menor, no caso, a genitora, de modo que, para garantir e proteger de 

forma absoluta os interesses da criança e do adolescente, é do juízo do 

domicílio do menor a competência para processamento e julgamento desta 

ação. Diante do exposto, nos termos do art. 64, § 1º, do Código de 

Processo Civil, tratando-se de competência absoluta – segundo 

entendimento do STJ – declaro a incompetência deste Juízo para 

processar e julgar a presente ação, conforme o disposto no art. 50 e art. 

53, inciso II, do CPC c/c art. 147, inciso I, do ECA e, em consequência, 

determino a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Mineiros – Goiás. 

Revogo o despacho proferido com id. 13302579. Dê-se ciência ao 

Ministério Público. Decorrido o prazo para eventual recurso e, procedidas 

às baixas necessárias, remeta-se o feito com as nossas homenagens. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17.7.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1019154-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARENIL DE CERQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ADEMAR GOULART OAB - MT13269/O (ADVOGADO)

GABRIEL MARTINS VILELA OAB - MT0019570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

PROCESSO: 1019154-85.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: ARENIL 

DE CERQUEIRA Endereço: RUA PROFESSOR FELICIANO GALDINO, 557, 

PORTO, CUIABÁ - MT - CEP: 78025-100 PARTE REQUERIDA: FINALIDADE: 

Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o 

feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR, acima qualificada, para 

tomar ciência e providências que entender pertinentes quanto ao disposto 

na SENTENÇA prolatada neste processo. SENTENÇA ID N. 14170783 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 17 de julho de 2018. Eva Maria de Campos 

(assinatura eletrônica)

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1029962-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. F. P. D. C. (REQUERENTE)

ANDREIA FARIAS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRYONE MARANA CARDOSO OAB - MT22772/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO DA COSTA PINTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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PROCESSO: 1029962-52.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

ANDREIA FARIAS PEREIRA Endereço: RUA BOM JARDIM, 717, NOVO 

MATO GROSSO, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-741 Nome: THALLINY FARIAS 

PEREIRA DA COSTA Endereço: RUA BOM JARDIM, 717, NOVO MATO 

GROSSO, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-741 PARTE REQUERIDA: Nome: 

MARCO AURELIO DA COSTA PINTO Endereço: AVENIDA GOVERNADOR 

DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, - LADO PAR, JARDIM NOVO HORIZONTE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78058-688 FINALIDADE: Nos termos da Legislação 

vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DOS AUTORES, acima qualificados, para tomar ciência e 

providências que entender pertinentes quanto ao disposto no ALVARÁ DE 

AUTORIZAÇÃO DE ID N. 14147779 prolatado neste processo. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 17 de julho de 2018. Eva Maria de Campos 

(assinatura eletrônica)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1065875 Nr: 53586-21.2015.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSQ, MSDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA FELICIO GARCIA - 

OAB:19.292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, e, até por haver outras alternativas, medidas menos 

gravosas, não vejo como acolher de plano.A propósito, neste ponto, 

vejamos o que se extrai da jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. MEDIDAS ATÍPICAS DE 

EXECUÇÃO...No caso dos autos, a suspensão da CNH e o bloqueio do 

cartão de crédito do agravado não trarão nenhuma satisfação financeira 

ao recorrente, servindo apenas como vingança ao executado. Inteligência 

do princípio da responsabilidade patrimonial. NEGARAM PROVIMENTO AO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento Nº 

70075235242, TJRS, Julgado em 02/05/2018).E mais:“RESPONSABILIDADE 

CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETENÇÃO DE PASSAPORTE E CNH, 

E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO DA DEVEDORA. MEDIDAS 

ATÍPICAS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO 

DAS MEDIDAS TÍPICAS, TAL COMO O PROTESTO DA DÍVIDA PREVISTO 

NO ART. 517 DO NCPC...O juiz deve se valer primeiro das medidas típicas, 

a exemplo do protesto da decisão judicial previsto no art. 517 do NCPC, o 

qual foi deferido na decisão recorrida. Descabe, pois, o pedido de 

retenção de passaporte e da CNH e o bloqueio de cartões de crédito da 

executada, medidas estas que são desproporcionais à obrigação que se 

busca satisfazer. Precedentes deste Tribunal de Justiça. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70074954389, 

TJRS, Julgado em 30/11/2017).Assim, caso todas as providências acima 

restem inexitosas, será analisado/decidido o pedido da suspensão ou não 

da CNH do Executado. Após todas as providências acima, se inexitosas, 

manifeste a parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requeira o que entender de direito, sob pena de arquivamento do 

processo.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1110203 Nr: 14759-04.2016.811.0041

 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: TDBR, DSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ROBERTA BRITO 

SILVA RAMOS - OAB:11.197

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Embora usual a fixação de data da incapacidade, até com retroação, a 

providência é inócua, desde que não faz coisa julgada e nem tem 

retroeficácia para alcançar atos anteriores praticados pelo interdito, cuja 

invalidade reclama comprovação exaustiva da incapacidade em cada ação 

autônoma” (JTJ 212/104, maioria).” (...) “Significa dizer, por outras 

palavras, que o efeito ex nunc da sentença de interdição não é óbice ao 

reconhecimento, em ação própria, da incapacidade do curatelado para 

determinados atos da vida civil praticados anteriormente à sua 

decretação, em situações devidamente comprovadas.” (...) (In TJRS 

70073779100)O certo é que, prolatada a sentença nestes autos de 

jurisdição voluntária, com o trânsito em julgado, não é de incumbência 

deste Juízo, inclusive porque haveria interesse de terceiros, a análise do 

pedido de efeito retroativo até o ano de 2012, visando a isenção de 

responsabilidade, e, muito menos quanto ao afastamento de “penalidades 

impostas”, fls. 97. Senão vejamos o que se extrai da 

jurisprudência:“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. TERMO INICIAL 

DA INCAPACIDADE. PROVA. AGREGAÇÃO DE EFEITO EX TUNC. 

DESCABIMENTO. RESGUARDO DO DIREITO DE TERCEIROS. 

PRECEDENTES. Não se verifica utilidade da pretensão de reconhecimento 

do termo inicial da incapacidade do curatelada no decreto de interdição, 

porquanto os efeitos da coisa julgada na ação de interdição não podem 

prejudicar direito de terceiro pré-estabelecido. O questionamento da 

validade dos negócios jurídicos firmados pelo curatelado em momento 

anterior ao decreto de interdição exige dilação probatória em ação própria, 

movida diretamente em face dos legítimos interessados. Sentença 

confirmada. APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70073779100, 

TJRS, Julgado em 26/07/2017). Pelo exposto, indefiro os pedidos de fls. 

71/97, determinando o arquivamento dos autos, com as cautelas de estilo, 

baixas e anotações. Às providências. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1013074 Nr: 28860-80.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFP, MDRDFOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PEREIRA PRADO - 

OAB:14.521/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA INFANTINA 

MARTINS - OAB:10.177/MT, KAMILA RODRIGUES BRAGA - 

OAB:OABMT16438

 Nos termos da legislação vigente impulsiono o feito para intimar a autora 

para manifestar sobre a certidão de fls. 270, no prazo de cinco dias.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 427909 Nr: 9924-80.2010.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAVR, SADDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDSVR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WELLINGTON DOS SANTOS VILELA 

REGO, Cpf: 58140352187, Rg: 102.9676-0, brasileiro(a), casado(a), 

empresário. 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: Ação de Execução de Prestação Alimentícia, 

ingressada por J. A. V. R., e sua representante legal SONIA APARECIDA 

DE DEUS ANTUNES, em desfavor de Wellington dos Santos Vilela Rego.

Despacho/Decisão: Vistos, etc. Execução de Alimentos Autos n.º 427909. 

Analisando a certidão de fls. 15 verifico que o exequente já obteve 

maioridade civil. Desse modo, declaro suspenso o trâmite processual e 
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determino a intimação pessoal da parte Autora, para regularizar sua 

representação processual no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção com fundamento no art. 76, § 1º, I, do Novo Código de Processo 

Civil. (art. 485, IV, do NCPC). Não havendo localização, expeça-se edital a 

fim de intimar o autor para regularizar sua representação processual no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção com fundamento no art. 

76, § 1º do CPC. (art. 485, IV, do NCPC). Por fim, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 08 de fevereiro de 2017. Luís Fernando Voto 

Kirche 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, Laihana Mikaelle Oliveira 

da Cunha, digitei.

Cuiabá, 17 de julho de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 427917 Nr: 9928-20.2010.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAVR, SADDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDSVR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WELLINGTON DOS SANTOS VILELA 

REGO, Cpf: 58140352187, Rg: 10296760, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

Resumo da Inicial: Ação de Execução de Alimentos, ingressada por J. A. 

V. R., e sua representante legal SONIA APARECIDA DE DEUS ANTUNES, 

em desfavor de WELLINGTON DOS SANTOS VILELA REGO.

Despacho/Decisão: Vistos, etc. Execução de Alimentos Autos n.º 427917. 

Analisando a certidão de fls. 13 verifico que o exequente já obteve 

maioridade civil. Desse modo, declaro suspenso o trâmite processual e 

determino a intimação pessoal da parte Autora, para regularizar sua 

representação processual no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção com fundamento no art. 76, § 1º, I, do Novo Código de Processo 

Civil. (art. 485, IV, do NCPC). Não havendo localização, expeça-se edital a 

fim de intimar o autor para regularizar sua representação processual no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção com fundamento no art. 

76, § 1º do CPC. (art. 485, IV, do NCPC). Por fim, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 08 de fevereiro de 2017. Luís Fernando Voto 

Kirche 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, Laihana Mikaelle Oliveira 

da Cunha, digitei.

Cuiabá, 17 de julho de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 341128 Nr: 11522-40.2008.811.0041

 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: AGDS, IIDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARITANA INDÍGENA DO BRASIL 

DE ALMEIDA - OAB:12.734, KLEBER PINHO E SILVA - OAB:10735/MT, 

RIVALDO ALVES DE FARIAS - OAB:23264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com intimação do advogado da autora, para em 5 dias 

realizar o que entender de direito, sob pela de retorno dos autos ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 50042 Nr: 11147-83.2001.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDR, JR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE BERGAMINI 

CHIORATTO - OAB:6798/MT, ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE 

MENDONÇA - OAB: 6173/MT, MANOEL VICTOR FERREIRA 

CAVALCANTI BATISTA - OAB:211999, ROBERTO CAVALCANTE 

BATISTA - OAB:5868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com intimação do advogado da autora, para em 5 dias 

realizar o que entender de direito, sob pela de retorno dos autos ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 301513 Nr: 14002-25.2007.811.0041

 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: MRD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILTON BUENO DA SILVA - 

OAB:9896-MT, REINALDO FERRAZ DE PAULA - OAB:8207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL, RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:18250/MT

 Impulsiono o feito com intimação do advogado do requerido, para em 5 

dias realizar o que entender de direito, sob pela de retorno dos autos ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1138861 Nr: 26973-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORACINA QUEIROZ DE BARROS, NADIA REGINA DE 

BARROS TORALES, SYLDO JESUS DE BARROS, JONY MAX DE BARROS, 

SYLNAN MÁRCIA DE BARROS QUEIROZ, HERLON GIL DE BARROS, 

PATRICIA CARLA DE BARROS, HELEN TATIANE DE BARROS, HALLAN 

JUNIOR DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SILVIO MACIEL DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 9.725/B, OSWALDO SANTOS - OAB:21.239/MT, RUY 

NOGUEIRA BARBOSA - OAB:OAB/MT 4.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com intimação do patrono da requerente para, no prazo 

legal, juntar declaração de recolhimento ou prova da isenção de valores 

do imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens 

ou direitos - ITCD do de cujus, para fins de expedição de Carta de 

Adjudicação, sob pena de envio dos autos ao arquivo sem a confecção 

do referido documento.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 827370 Nr: 33252-34.2013.811.0041

 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: LVDS, MEIRE DUARTE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO JOAQUIM SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SERGIO JOAQUIM SANTANA, Cpf: 
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59631147134, Rg: 722673, Filiação: Adalia Maria Santana e Manoel 

Joaquim Santana, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do requerido para no prazo de 15 (quinze) dias, 

ciencia da ação e manifestar nos presente autos, acerca dos pedidos 

alegados na inicial, bem como o pagamento de alimentos provisórios.

Resumo da Inicial: Trata-se de uma Ação de Alimentos c/c 

Regulamentação de Visitas, em que o requerido é pai do menor L, V, D. S,, 

nascido em 10 de maio de 2002. Dessa forma, torna-se necessário 

estabelecer, a título de pensão alimentícia, tanto provisória quanto a 

definitiva, valor compativel com a necesidade dos requerente e a 

posssibilidade do requerido.

Despacho/Decisão: ESTADO DE MATO GROSSOPODER 

JUDICIÁRIOCOMARCA DE CUIABÁ Quinta Vara Especializada de Família e 

SucessõesVistos em correição.Código nº 827370.Realizada a consulta via 

Sistema Infoseg, cumpra-se a decisão de fls. 64 URGENTE. Cuiabá, 07 de 

junho de 2017.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marina Roberta da Silva, 

digitei.

Cuiabá, 27 de novembro de 2017

Luis Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246132 Nr: 13856-18.2006.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, MARIA 

BENEDITA MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANTE MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAREZ GOMES DE SOUZA - 

OAB:2.548/MT, KAMYLA PORTUGAL FIGUEIREDO - OAB:23671, LEILA 

VIANA LOPES - OAB:6.307-B/MT, MARIO RIBEIRO DE SÁ - 

OAB:2.521/MT, RUBENS SOUZA DE FIGUEIREDO NETO - OAB:18055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RUBENS SOUZA DE 

FIGUEIREDO NETO, para devo lução dos autos nº 

13856-18.2006.811.0041, Protocolo 246132, 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): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 729073 Nr: 25049-54.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS LEITE FERNANDES - 

OAB:2.544-A/MT, LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:6949, 

PRICILLA PESARINI PEREIRA - OAB:9018

 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 DA 

CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA de fls. 51/52 NO PRAZO LEGAL.

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1034703-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. P. G. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. D. S. F. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA MARIA DA SILVA OAB - MT0008922S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1034703-38.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

14201677. Cuiabá/MT, 17 de julho de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Certidão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1014631-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELVIN AGUIAR DE AMORIM RONDON OAB - MT23841/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. J. D. A. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1014631-93.2018.8.11.0041 Certifico que deixei 

de expedir o ofício para o desconto dos alimentos, em razão de não 

localizar nos autos a conta bancária para o depósito. Cuiabá/MT, 17 de 

julho de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1013529-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA OAB - MT23574/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. N. D. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

14198489, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 17 de julho de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005318-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. N. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDJANE DANTAS PORFIRIO FREITAS OAB - MT0006729A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. B. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1005318-45.2017.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão de ID 14216372, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 17 de 

julho de 2018. Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes de 

Moraes Técnico Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1088820 Nr: 5607-29.2016.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAL, MDASF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUÍZ DUTRA DE PAULA - 

OAB:5053-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO GOMES SILVA 

FILHO - OAB:12.036/MT, Erick Vinicius Correa da Costa - 

OAB:24.577, THIANY PAULA REZENDE MOTTA - OAB:15610-O

 Processo nº 5607-29.2016 (Cód. 1088820)

VISTOS, ETC.

 Recebo a petição de fls. 182/187 como CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e, 

via de consequência, determino as anotações e retificações de estilo, 

inclusive na autuação e distribuição.

Pois bem. Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença, de obrigação 

de fazer, que tem fundamento no art. 536 do CPC/2015.

O exequente pretende que a executada seja concitada a cumprir o que foi 

estabelecido em sentença, permitindo o exercício do direito de visitas ao 

seu filho, na forma regulamentada pelo Juízo.

No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação 

de fazer, arts. 536 e ss., do CPC, o juiz buscará a efetivação da tutela 

específica ou obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente, 

determinando as medidas necessárias à satisfação do exequente.

 Desta feita, intime-se a executada para que se abstenha de praticar atos 

que impossibilitem ou dificultem o exercício do direito de visitas 

assegurado ao pai, sob pena de busca e apreensão do filho e entrega ao 

exequente, para o exercício do direito de visitas na forma determinada 

(art. 536, §§1º e 2º, do CPC), o qual deverá ser exercido pelo genitor no 

final de semana subsequente à intimação da executada.

Fica a executada advertida que caso continue a dificultar o direito de 

visitas do pai, poderão ser determinadas outras medidas, tal qual a 

suspensão do poder familiar e consequente perda da guarda do filho em 

favor do pai.

 Cumpra-se e intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá/MT, 16 de julho de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 232577 Nr: 1965-97.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHST, EGDST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISSON APARECIDO DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:12.937/MT, IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486-B/MT, ROSIMEIRE LUCIA FRANCOLINO DA COSTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA VALADARES SILVA - 

OAB:23270/0, LEIDINEIA KATIA BOSI - OAB:14981/MT

 Processo nº 1695-97.2006.811.0041 (código 232577)VISTOS, 

ETC.Trata-se de Cumprimento de Sentença, interposto por Carlos Henrique 

dos Santos Tapajóz Silva, representado por Eliane Greice dos Santos 

Tapajoz, em face de Acy Francisco da Silva, todos qualificados nos 

autos.Perscrutando os autos, diretamente do holerite do executado e 

depósito na conta corrente de Thiago V. S. Pio, sobretudo, requereu a 

manutenção da restrição no veículo supracitado, até que o débito seja 

quitado pelo executado (fl. 199).Concitado a manifestar-se, o parquet não 

se opôs quanto à homologação do acordo, fl. 201, pugnando, todavia, pela 

suspensão da execução até que esta seja integralmente satisfeita (fl. 

201). Em seguida, vieram-me os autos.É o relato.Decido.Considerando que 

as partes estão devidamente representadas e manifestaram o interesse 

na solução consensual do conflito, com fundamento no art. 487, III, “b”, do 

CPC, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que surtam seus efeitos jurídicos 

e legais, a oferta de acordo formulada pelo executado e aceita pelo 

exequente, e, por conseguinte, SUSPENDO o presente processo, nos 

termos do art. 922 do NCPC até dezembro de 2018.De outro viés, indefiro 

a expedição de ofício ao empregador do executado, vez que a multa 

objeto desta ação possui natureza coercitiva, não se tratando de verba 

alimentar, razão pela qual, deverá o executado realizar o pagamento das 

parcelas pactuadas em conta poupança a ser informada nos autos em 

nome do menor.Outrossim, mantenho a restrição do veículo R/DISNAUTICA 

TRAN CARG 1, placa KAS 2274 até que o débito seja completamente 

adimplido.Decorrido o prazo da suspensão, proceda-se com a intimação 

da parte exequente, a fim de que esta manifeste-se no tocante ao 

cumprimento integral da obrigação pelo executado e, após, 

conclusos.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 11 de julho de 

2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 237321 Nr: 6399-32.2006.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECRR, AR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LENINE JOSE DE FIGUEIREDO - 

OAB:3729/O

 Processo n.º 6399-32.2006.811.0041 (código 237321)

VISTOS, ETC.

Trata-se de Ação de Execução de Prestação Alimentícia que, no curso do 

processo, a exequente tornou-se maior, capaz, não necessitando mais 

ser representada por sua genitora, razão pela qual determino a 

regularização da sua representação processual, com a juntada de seus 

documentos pessoais.

Outrossim, verifico que à fl. 296, a exequente manifestou pela intimação 

do executado, a fim de que este realize o pagamento do débito 

exequendo, sob pena de penhora.

De outro viés, o executado, à fl. 299 realizou a juntada de instrumento 

procuratório e requereu vista dos autos.

Assim, defiro o pedido de fl. 299, e determino a intimação do executado, 

através de seu patrono para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

sobre o cálculo apresentado pela Contadoria deste Juízo.

Deverão ser retificadas as informações da parte autora e referente ao 

patrono do executado, na capa dos autos.

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

Cuiabá/MT, 11 de julho de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1315028 Nr: 11997-44.2018.811.0041

 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: CADCDS, TDCDS, TDCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:.MT/21.936/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 11997-44.2018.811.0041 (código 1315028)

VISTOS, ETC.

 Trata-se de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens, fixação de alimentos e 

guarda proposta por Claudicélia Angela de Col da Silva em face de Alduir 

da Silva, ambos qualificados nos autos.

 Perscrutando os autos, verifico que o juízo da Comarca de Tangará da 

Serra/MT declinou a competência para julgar a presente ação tendo em 

vista a mudança de domicílio das menores.

Entretanto, o processo deve ser redistribuído de maneira eletrônica, 

através do sistema PJe, ante o teor do art. 2º da Portaria n.º 554/2016 – 

PRES e, por conseguinte, determino o cancelamento da distribuição do 

presente processo.

Promovam-se as anotações e baixas necessárias e remetam-se os autos 

ao Cartório Distribuidor para a adoção das medidas previstas no art. 3.º, 

§1.º e §2º, da referida portaria.

 Sem custas e honorários.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 11 de julho de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1146272 Nr: 30092-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEY APARECIDA GADOTTI, JANAINA FERREIRA 

BERNARDES, LUANA FERREIRA BERNARDES FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SEMI BERNARDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:12945/MT, FLÁVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA - 

OAB:6.469/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 30092-93.2016 (Cód. 1146272)VISTOS, ETC.Inicialmente, 

considerando que fora esclarecido nos autos que a suposta filha menor 

do inventariado, noticiada na certidão de óbito de fl. 36ao valor atribuído 

aos automóveis, no prazo de 15 dias, ficando desde já assinalado que o 

silêncio será interpretado como concordância.Não havendo impugnação 

pelas demais herdeiras, expeçam-se os alvarás pertinentes, com prazo de 

validade de 60 (sessenta) dias, constando a observação de que o valor 

remanescente da venda, após quitados os débitos, deverá ser depositado 

em juízo, sob pena de invalidade do negócio jurídico realizado.Comprovado 

o depósito, proceda-se com a vinculação a uma subconta desta 

demanda.No mais, concedo o prazo de 20 dias para que a inventariante 

retifique as primeiras declarações, através de petição autônoma, 

ressaltando que as primeiras declarações deverão ser apresentadas 

pessoalmente pela inventariante ou, alternativamente, através de 

procurador com poderes especiais, nos termos do art. 618, III, do NCPC. 

devendo as herdeiras se manifestarem a respeito no prazo de 15 (quinze) 

dias.Na sequência deverá ser procedida com o cálculo do imposto de 

transmissão “causa mortis”, acerca do qual serão ouvidas as partes no 

prazo comum de 5 dias, e, na sequência, intimada a Fazenda Estadual 

para se manifestar no mesmo lapso.Por fim, no que atine a pretensão de 

expedição de ofício a INTERMAT para que “identifique a área pelos dados 

cartográficos e aporte no processo o mapa de satélite”, aduzindo, a 

inventariante, não ter conhecimento do local em que se encontra o imóvel 

descrito à fl. 113, entendo que tal providência não compete a este juízo, 

razão pela qual indefiro a pretensão. Intime-se e cumpra-se.Às 

providências.Cuiabá/MT, 16 de julho de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales 

SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 797911 Nr: 4296-08.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CM, MMDO, MMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, AMANDA DA COSTA MARQUES - 

OAB:16.381 OAB/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3473-A, CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA - OAB:19625/O

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

em vista a resposta ao ofício expedido nos autos e juntado na fl. 555, 

impulsiono os autos para intimar a parte exeqüente a fim de, no prazo 

legal, sobre ela se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1081163 Nr: 2097-08.2016.811.0041

 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: LAIS LEITE TEIXEIRA, ODENIR ROMARIO DA COSTA, 

CREUZA GARCIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANDERSON GARCIA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GARCIA DA COSTA - 

OAB:13791/O, CLARISSA BOTTEGA - OAB:6650/MT, MARIANA GOMES 

DE OLIVEIRA - OAB:15555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

de dar cumprimento à sentença exarada nos autos, impulsiono os autos 

para intimar a Inventariante a fim de, no prazo legal, declinar nos autos sua 

conta bancária, possibilitando, assim, a expedição do alvará eletrônico.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1010494-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANI MARIA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS SALDANHA ROSA (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. 1010494-68.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Cuida-se de Ação 

de Interdição ajuizada por Joani Maria da Costa em face de Marcos 

Vinicius Saldanha Rosa, ambos qualificados nos autos. Relata na exordial, 

que o interditando é seu filho, sendo portador de diversas patologias que o 

impediriam, por prazo indeterminado, de praticar os atos corriqueiros da 

vida civil. Em decorrência, pretende a concessão de tutela provisória para 

que seja nomeada como curadora especial do requerido, na qualidade de 

sua genitora. Vindica, ainda, a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, além da interdição definitiva do demandado. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Inicialmente, defiro os benefícios da 

Gratuidade da Justiça, com fundamento no artigo 98 do Novo Código de 

Processo Civil, eis que acostou aos autos declaração de hipossuficiência 

e está assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, além 

dos demais elementos suasórios possibilitarem inferir que não possui 

recursos satisfatórios para arcar com as despesas processuais, 

ressaltando que a isenção ora deferida abrange, além das custas, taxas, 

selos e despesas processuais, os honorários de advogado e peritos que 

atenderem o beneficiário. No tocante ao pedido de tutela provisória 

vindicado, necessário salientar que o artigo 749, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, autoriza ao magistrado a nomeação de curador 

provisório ao interditando, quando houver justificada urgência. O artigo 

300, caput, da lei processual, por sua vez, exige, para o deferimento da 

tutela provisória de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso 

dos autos, constato que tais requisitos legais se perfazem presentes. 

Isso, pois, evola-se dos laudos médicos que o interditando sofre de 

“Epilepsia (CID 10 G40) e Paralisia Cerebral (CID 10 G80), de maneira que 

sua fala e sua locomoção se encontram comprometidas, o que, a princípio, 

o incapacita para os atos corriqueiros da vida comum, evidenciando, 

assim, a probabilidade do direito. De outro vértice, também constato a 

presença do fundado receio de dano, diante do quadro de saúde do 

interditando, uma vez que esta, a princípio, não possui o necessário 

discernimento para a prática dos atos da vida civil, deixando entrever que 

a demora pode ocasionar prejuízo com relação a sua própria pessoa. 

Pondero, ainda, que não vislumbro o perigo de irreversibilidade do 

deferimento da tutela de urgência vindicada. No mais, não se pode deixar 

de mencionar que a ação de interdição é instrumento processual 

destinado à defesa dos interesses do incapaz, sendo de rigor, no caso 

dos autos, a concessão da tutela provisória postulada. Nesse sentido, 

válido destacar o seguinte ensinamento sobre a curatela, in verbis: “a 

curatela, em sua figura básica, visa proteger a pessoa maior, padecente 

de alguma incapacidade ou de certa circunstância que impeça a sua livre 

e consciente manifestação de vontade, resguardando-se com isso, 

também, o seu patrimônio” (GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo 

Pamplona. Manual de Direito Civil – volume único. São PauLo: Saraiva, 

2017. 1ª. p. 1.421) Logo, em face das alegações apresentadas, imperativo 

o deferimento da curatela provisória. Ante o exposto, com supedâneo nos 

artigos 300 e 749, parágrafo único, ambos da Lei Processual, DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência e, por conseguinte, NOMEIO a Sra. JOANI 

MARIA DA COSTA (genitora) como curadora provisório do requerido 

MARCOS VINICIUS SALDANHA ROSA, a fim de que possa assisti-la nos 

atos de natureza patrimonial e negocial (art. 85 da Lei 13.146/2015). Em 

decorrência, determino seja lavrado o termo de compromisso, nos moldes 

do artigo 759 do Código de Processo Civil, ficando autorizado, 

provisoriamente, à curadora ora nomeada, a realizar os atos necessários 

para gerir e administrar os bens do curatelando, ressaltando que, por ora, 

o exercício de seu munus será exclusivamente para fins de postulação e 

recebimento de benefício perante o INSS, representação perante 

entidades médico-hospitalares e demais atos inerentes a ambas, bem 

como representação perante órgãos públicos e empresas privadas, 
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ficando a curadora provisória obrigada à prestação de contas quando 

instada para tanto, observando-se, inclusive, o disposto no artigo 553 do 

CPC e as respectivas sanções. Lavre-se o Termo de Curatela Provisória, 

devendo constar que fica terminantemente vedada à alienação ou 

oneração de quaisquer bens imóveis, móveis ou de qualquer outra 

natureza, pertencentes ao interditando, e ainda, a proibição da Curadora 

de fazer empréstimo bancário/financiamento em nome do Interditando, 

salvo, em quaisquer das hipóteses, com autorização judicial. No mais, 

designo audiência para entrevista da interditanda (art. 751 do CPC) para o 

dia 19 de setembro de 2018, às 14h00min. Cite-se o interditando, 

cientificando-a, ainda, que, querendo, poderá impugnar o pedido, no prazo 

de 15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe é 

facultado constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Esclareço que o 

Oficial de Justiça deverá observar o disposto no artigo 245, §1º, do 

Código de Processo Civil . Consigno, ainda, que, nos termos do art. 752, § 

2º, do CPC, caso a Interditanda, ou qualquer das pessoas nominadas no 

§3º do referido artigo, não intervenham no processo, nomeio para exercer 

o múnus de curador especial, o Núcleo da Parte Adversa da Defensoria 

Pública deste Estado, na pessoa de um de seus i. Defensores, que deverá 

ser intimado para ciência da nomeação, bem assim para requerer o que 

entender de direito. No mais, com o desiderato de otimizar a entrega da 

prestação jurisdicional, tendo em vista a necessidade de realização de 

perícia médica, e considerando que estão suspensas as perícias 

agendadas por este juízo, que seriam realizadas por médico oficial 

credenciado pela Secretaria de Justiça, conforme decisão exarada pela 

Gerência de Psiquiatria Forense da Diretoria Metropolitana de Medicina 

Legal do Estado de Mato Grosso, comunicada à este juízo através do 

Ofício nº078/2018 (POLITEC), bem assim que não há peritos da área de 

medicina psiquiátrica cadastrados no Banco de Peritos do Tribunal de 

Justiça deste Estado, lembrando, ainda, que a parte autora é beneficiária 

da assistência judiciária gratuita, bem assim que este juízo determinou a 

expedição de ofício à Secretaria de Segurança Pública e Secretarias 

Estadual e Municipal de Saúde, determinando que os i. Secretários 

envidem esforços a fim de solucionar a problemática descrita no Ofício 

mencionado, disponibilizando médico psiquiatra para realizar as perícias 

judiciais, faculto a parte autora que instrua o processo com todos os 

atestados, laudos, exames e receitas médicas que possuir, com o fito de 

demonstrar o fato ventilado na exordial, e, eventualmente, ser dispensada 

a realização da perícia. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se e 

intime-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Cuiabá/MT ,17 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018252-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI JUSTINO DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JALES CANDIDO DA SILVEIRA OAB - GO7668 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor do IBADE-Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1018252-98.2018.8.11.0041. IMPETRANTE: CLAUDINEI JUSTINO DE 

SOUZA IMPETRADO: DIRETOR DO IBADE-INSTITUTO BRASILEIRO DE 

APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO Vistos, etc. Intime-se o autor 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos os documentos que 

instruíram o processo oriundo do Tribunal de Justiça 

(1011521-49.2017.8.11.0000). Intime-se. Expeça-se necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de julho de 2018. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 460802 Nr: 29995-06.2010.811.0041

 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: ARILDO PATROCÍNIO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINNE MATOS BORGES - 

OAB:11762/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Autos n.º 460802 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Cuida-se de ação previdenciária ajuizada por ARILDO PATROCÍNIO DE 

MIRANDA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na 

exordial.

 É o relato do necessário.

Fundamento e DECIDO:

A Justiça Estadual é competente para processar e julgar os processos 

relativos à revisão de benefício previdenciário oriundos, tão somente, de 

acidente de trabalho, consoante os termos do art. 109, I da CF:

“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas 

em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem 

interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, 

exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça 

Eleitoral e à Justiça do Trabalho.”

Destaco, inclusive, o teor da Súmula 15 do STJ: "Compete à justiça 

estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do 

trabalho".

Sobre o tema é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

"PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO. BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. ACIDENTE SOFRIDO PELO AUTOR. NATUREZA LABORAL 

NÃO-COMPROVADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. É da 

competência do Justiça Federal o julgamento de ações objetivando a 

percepção de benefícios de índole previdenciária, decorrentes de 

acidentes de outra natureza, que não do trabalho. In casu, não restou 

comprovada a natureza laboral do acidente sofrido pelo autor. Conflito 

conhecido para declarar a competência do Juízo Federal do Juizado 

Especial Previdenciário da 3ª Região/SP, o suscitado." (CC 93303/SP - 

Relator (a) Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA (1128) Publicação/Fonte 

DJe 28/10/2008). (destacamos)

In casu, o laudo pericial juntado às fls. 138/142, em resposta aos quesitos 

formulados pelas partes o expert nomeado pelo juízo afirmou que:

“6. RESPOSTAS AOS QUESITOS

a) do juízo:

3) Causa provável da doença/moléstia/incapacidade?

Resposta: Degenerativa.

4) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

Resposta: Não.

5) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com a data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar.

Resposta: não.

c) do réu:

4) Trata-se de doença degenerativa, inerente a grupo etário ou endêmica?

Resposta: Degenerativa.”

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA ANTECIPADA. AUSENTE RELAÇÃO COM 

ACIDENTE DE TRABALHO. A competência para conhecer e julgar a 

presente ação é da Justiça Federal, conforme disposição constitucional 

(art. 109, I, parte final, da Constituição Federal). A Justiça Estadual, em 

grau recursal, é competente apenas em lides cuja matéria envolvida seja 

acidentária. COMPETÊNCIA DECLINADA. DECISÃO MONOCRÁTICA.” 

(Agravo de Instrumento Nº 70076537331, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 27/02/2018). 

(negritamos)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NATUREZA NÃO 

ACIDENTÁRIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª 
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REGIÃO. A definição da competência para o julgamento da lide se 

estabelece levando em consideração os termos do pedido e da causa de 

pedir (AgRg no CC nº 92.502 - TO). Tratando-se de ação previdenciária 

ajuizada em face do INSS que não possui natureza acidentária, a 

competência para julgamento de recurso interposto contra decisão 

proferida por juiz estadual, no exercício da competência federal delegada, 

é do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Competência definida pelo 

inciso II do artigo 108 da Constituição da República. COMPETÊNCIA 

DECLINADA PARA O E. TRF DA 4ª REGIÃO.” (Apelação Cível Nº 

70076027879, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 01/03/2018). (ressaltamos)

“AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO 

DO AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CAUSA 

NÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA FEDERAL. VERIFICAÇÃO DE OFÍCIO. É da Justiça Federal a 

competência para apreciação de pedido de concessão de benefício 

previdenciário que tem por causa de pedir relato de incapacidade não 

originada de acidente do trabalho.” (AC 10701110032755002 MG - Órgão 

Julgador: Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL – Publicação: 09/04/2014 – 

Julgamento: 25 de Março de 2014 – Relator: Cabral da Silva). 

(destacamos)

Assim, por não se tratar de causa previdenciária fundada em acidente de 

trabalho, é competente para conhecer, processar e julgar o presente feito 

a Justiça Federal.

 Ante ao exposto, DECLINO A COMPETÊNCIA em favor da Justiça Federal, 

competente para julgar as ações decorrentes de acidentes de qualquer 

natureza ou benefícios puramente previdenciários, com fulcro no art. 64, 

§3º do CPC.

Intimem-se o INSS para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar o depósito 

dos honorários periciais. Aportando aos autos o comprovante, desde já, 

autorizo o levantamento do montante em favor do expert nomeado na 

espécie.

Após, proceda-se as anotações necessárias, remetendo-se os autos 

àquele Juízo.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 16 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 340382 Nr: 10868-53.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO LUIZ ZUFFO DE PAULA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADOR DE ATENDIMENTO E 

ENTREGA DE MEDICAMENTOS A USUÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO PAROLIN - 

OAB:8023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 .Com essas considerações, DEFIRO parcialmente o pedido para 

reembolso dos valores despendidos pelo autor e, por ora, INDEFIRO o 

pedido de bloqueio de valores, devendo a parte demandante ser intimada a 

fim de readequar tal pleito, nos moldes da sentença prolatada na 

espécie.No mais, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comprovar sua condição f inanceira not ic iada na 

espécie.Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de 

julho de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 808723 Nr: 15199-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA ERRUAN ROCHA 

POROFO - OAB:15648-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: josé roberto curvo garcia 

proc.federal - OAB:mat

 Autos n.º 808723 – Cumprimento de setença

 Vistos, etc.

Primeiramente, considerando a informação de fls. 213/215 intime-se a 

autarquia ré para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar cumprimento a 

sentença prolatada na espécie, consignando que o descumprimento dará 

ensejo ao cometimento do crime de desobediência, previsto no art. 330 do 

CP.

Destarte, intime-se a parte exequente para, querendo, manifeste-se 

quanto a impugnação ao cumprimento de sentença, no prazo legal.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 16 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1048141 Nr: 45522-22.2015.811.0041

 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: NOEMI LUCIA URIARTE BRAGA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE KROMINSKI - OAB:10896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718-B/MT

 Vistos etc.

No prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as partes as provas que 

pretendem produzir na contenda, justificando-as.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 16 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1053844 Nr: 48282-41.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL ALVES TINAN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB - MT 127770, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Vistos etc.

No prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as partes as provas que 

pretendem produzir na contenda, justificando-as.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 16 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 848138 Nr: 51555-96.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA PINTO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:
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 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, 16 de julho de 2018.JORGE IAFELICE 

DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 887178 Nr: 21371-26.2014.811.0041

 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: MAURO ALVES CORRÊA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABÁ - SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE

 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 GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - OAB:PGM

 .Ante ao exposto, DEFIRO o bloqueio judicial, via Bacenjud, no valor total 

de R$ 3.537,40 (três mil quinhentos e trinta e sete reais e quarenta 

centavos), da conta do requerido, com posterior transferência para a 

conta única do Poder Judiciário. Confirmado o bloqueio, expeça-se ofício 

ao Departamento de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça deste 

Estado, para que proceda ao rastreamento e vinculação do valor aos 

presentes autos.Em seguida, intime-se a fornecedora DROGARIA 

CAVALARI EIRELI-ME, CNPJ n. 28.863.471/0001-42, para que forneça os 

medicamentos, sob a garantia dos valores aqui bloqueados.Apresentada 

as prestações de contas, voltem-me os autos conclusos para a expedição 

de alvará em favor da fornecedora. E na mesma oportunidade, intime-se o 

requerido para manifestação, no prazo de 05 (c inco ) 

dias.Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se, COM URGÊNCIA. 

Cuiabá/MT, 16 de julho de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1016744 Nr: 30458-69.2015.811.0041

 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: EDINEIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO MEDICO E DE PERICIA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO RONDON GRACIOSO - 

OAB:17.259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LIDIA SOUZA MARQUES - 

OAB:, JOÃO GABRIEL PEROTTO PAGOT - PROCURADOR DA 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - OAB:12.055/MT

 Autos n.º 1016744 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Colha-se o parecer ministerial, vindo-me, em seguida, conclusos.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 16 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 703810 Nr: 38455-79.2010.811.0041

 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: NELSON FERREIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO CEZAR ROSADA - 

OAB:5868 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Autos n.º 703810 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Sobre o petitório retro, manifeste-se a parte autora, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 16 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 997519 Nr: 22416-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERTON ALVES DE ARAUJO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUINO SANSAO CORREA DA 

COSTA - OAB:4197/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Autos n.º 997519 – Liquidação de sentença

 Vistos, etc.

Sobre o petitório retro e documentos que o acompanham, manifeste-se a 

parte requerida, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 16 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 347754 Nr: 18032-69.2008.811.0041

 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 GOMES, ELIAS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO ALVES - 

OAB:6783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WLÁDIA CARVALHO DE 

MARACABA CALHEIROS DE LIMA - OAB:Proc. Federal

 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. Intime-se o INSS para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar os 

dados bancários necessários para a transferência de valores, 

objetivando, com isso, a restituição dos valores depositados relativamente 

aos honorários pericias. Vindo aos autos aos dados referenciados, desde 

já, autorizo o levantamento do montante em favor da autarquia ré, 

mediante a expedição do competente alvará.Transitada em julgado, 

arquivem-se os presentes autos, com as baixas e anotações de 

estilo.P.I.C. Cuiabá/MT, 16 de julho de 2018.JORGE IAFELICE DOS 

SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 732668 Nr: 28863-74.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAITON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

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

SOUZA - OAB:8655/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO M. V. SILVA - 

OAB:M.1794057

 Autos nº 732668 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 A parte requerente opôs embargos de declaração em face da sentença 

prolatada às fls. 113/114v, aduzindo, em síntese, haver omissão e 

contradição no citado comando judicial (fls. 115/116).

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, 16 de julho de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 394011 Nr: 29412-55.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA DUARTE, EDIL SATURNINA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MARCO AURÉLIO DA 

SILVA VERAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - OAB:3.114, 

CARLOS ABRAHÃO FAIAD - OAB:7656-DF, Maria de Fátima Oliveira - 

OAB:10.292-E/MT, RAFAEL T. MOREIRA - OAB:18870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUILSON BARROS 

MALHEIROS - OAB:PROCURADOR MUNI

 Autos n.º 394011 – Procedimento Ordinário.

Vistos, etc.

Intimem-se pessoalmente os autores, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Intimem-se.

Expeça-se necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 16 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 934218 Nr: 51533-04.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE BENTOS SOARES, GRAZIELLE QUEIROZ 

VERSALLI, DULCINÉIA DE CARVALHO CORREA, EDUARDO NONATO DA 

SILVA, ARLINDA VIEIRA DE CARVALHO MARINHO, EDILZA GOMES 

FERREIRA, EVALDO MENDES DA COSTA, FATIMA COSTA DE QUEIROZ, 

JUDITE JOSELINA RODRIGUES, ANA PAULA TOMANIZI AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES ANDRADE - 

OAB:PROC. DO MUNC

 Autos n.º 934218 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

No prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as partes as provas que 

pretendem produzir na contenda, justificando-as.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 16 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1057873 Nr: 49979-97.2015.811.0041

 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: STELLA MARIS BRAUN MENDES PIMENTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13.741/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO - 

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 das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1038869 Nr: 41047-23.2015.811.0041

 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: MARIA DE LOURDES VETTORAZZI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718-B/MT

 Autos nº 1038869 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 A parte requerente opôs embargos de declaração em face da sentença 

prolatada às fls. 181/185v, aduzindo, em síntese, haver omissão no citado 

comando judicial (fls. 186/189).

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, intime-se a parte recorrida para as suas contrarrazões, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 1.010, §1º, do CPC).

Após, com ou sem manifestação, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignando as nossas homenagens (art. 

1.010, §3º, do CPC).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de julho de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1043160 Nr: 43073-91.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISTELA RODRIGUES DE CAMPOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18.163/MT, JUCELI DE F. PLESTSCH VILELA - OAB:16.261, 

WILKER CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA - OAB:20.736/B

 Vistos etc.

No prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as partes as provas que 

pretendem produzir na contenda, justificando-as.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 16 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 848537 Nr: 51865-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO IKEDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 848537 – Execução de Título Extrajudicial.

Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 

manifestar-se sobre os documentos encartados às fls. 67/68.

Intimem-se.

Expeça-se necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 16 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1047982 Nr: 45417-45.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VIEIRA DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI DE SOUZA COSTA E 

SILVA PROC DO ESTADO - OAB:4646

 Autos nº 1047982 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 As partes opuseram embargos de declaração em face da sentença 

prolatada às fls. 172/176, aduzindo, em síntese, haver omissão e 

contradição no citado comando judicial (fls. 177/178 e 179/185).

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, 16 de julho de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1047821 Nr: 45322-15.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA REDEZ ALT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON LUIS FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Vistos etc.

No prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as partes as provas que 

pretendem produzir na contenda, justificando-as.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 16 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 323202 Nr: 24320-67.2007.811.0041

 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: CRISTINO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS SILVA BARBOSA - 

OAB:23.271/O, THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - 

OAB:14.979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE CUIABÁ / MT - OAB:, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - PROC. MUNICIPAL - OAB:3150 A/MT

 Autos n.º 323202 – Procedimento ordinário

Vistos, etc.

Tendo em vista a informação de fl. 125, bem como, levando-se em conta 

os esclarecimentos prestados às fls. 120/121, nomeio como perito o 

Médico Neurologista Dr. HELIO BORBA MORATELLI, podendo ser 

encontrado a RUA BELA VISTA, 347 - POÇÃO. Cuiabá-MT – telefones: 

(65)9982-4306/(65)8144-3517 e e-mail: braindoctor@hotmail.com, que 

servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso.

Intime-se o expert nomeado para, no prazo de 10 (dez) dias, designar data 

e horário para a realização da perícia, intimando-se, em seguida, as 

partes.

No mais, prossiga-se no cumprimento do comando judicial de fl. 109/109v.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 16 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1022749 Nr: 33287-23.2015.811.0041

 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: MARIA CLARA EDE AMARAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Autos nº 1022749 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 A parte requerente opôs embargos de declaração em face da sentença 

prolatada às fls. 242/246v, aduzindo, em síntese, haver omissão no citado 
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comando judicial (fls. 247/248v).

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, intime-se a parte recorrida para as suas contrarrazões, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 1.010, §1º, do CPC).

Após, com ou sem manifestação, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignando as nossas homenagens (art. 

1.010, §3º, do CPC).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de julho de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1021094 Nr: 32473-11.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITH LEITE DE AMORIM, MARGARETH PINTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENÉZIO PIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 14.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DOUGLAS BADRE 

TEIXEIRA - OAB:8.888/MT, TALITA ALESSANDRA MORI COIMBRA - 

OAB:14.194/MT

 Vistos etc.

No prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as partes as provas que 

pretendem produzir na contenda, justificando-as.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 16 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 893845 Nr: 25800-36.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILVA MATOS VITORAZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA 

PUBLICA ESTADUAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB-MT 12.770, LUCAS BERNARDINO - OAB:12027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a Certidão negativa do Oficial de Justiça, informando a 

NÃO intimação da parte AUTORA, INTIMO seu advogado, via D.J.E., para 

se manifestar nos autos.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015585-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON ALVES DE SOUZA DESPACHANTE - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTINA COSTA OAB - MT0006983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

DIREITOR DE DETRAN MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Assim, 

entendendo que não foram satisfeitos os requisitos autorizadores da 

antecipação, INDEFIRO o pedido liminar, por não vislumbrar o fumus boni 

iuris e o periculum in mora. Notifique-se a autoridade coatora enviando-lhe 

a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão 

(art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). Após, remetam-se os autos ao representante 

do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei 

nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham 

conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012015-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERALDO JEREMIAS DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CONCEICAO SILVA OAB - MT24435/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Posto 

isto, CONCEDO A LIMINAR para o fim de que seja permitido à Parte 

Impetrante obter o CRLV dos veículos descrito na inicial, HONDA FIT 

TWIST, ano de fabricação 2012 e modelo 2013, cor azul, placa 

OBJ-4327/MT, chassi nº 93HGH6830DZ100887, renavan nº 00495885894, 

e uma motocicleta HONDA CG 125 FAN EB, ano de fabricação 2010 e 

modelo 2010, cor: vermelha, placa NJK 3253/MT, chassi nº Certificados 

9C2JC4120AR066711, renavan nº 00199224188, sem a necessidade do 

recolhimento das multas pendentes, desde que regular a documentação a 

ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as demais 

exigências. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei 

nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da 

Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013325-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TERRA CYRINEU OAB - MT16169/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 
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Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro, Cuiabá-MT. 

comprovando nos autos.. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, 

etc. Não obstante os motivos que calcam a pretensão do Impetrante, “in 

casu”, verifica-se imprescindível à manifestação do Impetrado para 

apreciação da liminar, em especial pelas amplas consequências advindas 

da decisão, bem como em razão da linha tênue entre a separação dos 

Poderes. Ademais, postergar a apreciação do pedido liminar coroa o 

princípio do contraditório e da ampla defesa e agrega mais informações à 

tutela jurisdicional. De outro lado, constato que diferir a análise inicial não 

incorrerá em dano irreparável ao Impetrante, de modo que tal medida 

converter-se na mais adequada ao caso. Assim, notifique-se a autoridade 

indigitada coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar informações e, 

querendo, juntar documentos. Vindo as informações, juntem-se e 

venham-me os autos conclusos para a apreciação do pedido de liminar. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015932-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA LOHAINE MEDINA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT0008967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DA DIVISÃO, AVALIAÇÃO E ESTÁGIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência 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: Com 

esses fundamentos, CONCEDO A LIMINAR para assegurar a Impetrante o 

direito de exercer o estágio de nível superior na área de Direito, Comarca 

de Campo Novo do Parecis, independentemente do estágio já exercido 

durante o ensino médio. Expeça-se mandado. Notifique-se a autoridade 

coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender conveniente (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser 

cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1016047-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SARAIVA E SICILIANO S/A (IMPETRANTE)

SARAIVA E SICILIANO S/A (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR GOULART LANES OAB - MT0013329S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, 

etc. Não obstante os motivos que calcam a pretensão da Impetrante, “in 

casu”, verifica-se imprescindível à manifestação do Impetrado para 

apreciação da liminar. Assim, notifique-se a autoridade indigitada coatora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar informações e, querendo, juntar 

documentos. Vindo as informações, juntem-se e venham-me os autos 

conclusos para a apreciação do pedido de liminar. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1016334-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEWTON FLAVIO FERNANDES TAFURI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Chefe do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Saúde de 

Cuiabá-MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Duque de Caxias, 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: Com 

essas considerações, DEFIRO o pedido liminar, para determinar que o 

impetrado expeça, imediatamente, a Certidão de Tempo de Contribuição de 

Serviços referente ao período laborado pelo Impetrante entre 07/02/1995 a 

30/08/1996, na função de médico. Notifiquem-se as autoridades 

indigitadas coatoras para prestarem informações, no prazo de 10 (dez) 

dias, encaminhando-se cópia desta decisão. Notifique-se a autoridade 

coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser 

cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1019466-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 

(REQUERIDO)

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA 

(REQUERIDO)

HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA (REQUERIDO)

FEDERACAO DAS SANTAS CASAS, HOSPITAIS E ENTIDADES 

FILANTROPICAS PRESTADORAS DE SERVICOS NA AREA DE SAUDE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FUNDACAO HOSPITAL DO CANCER DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos, etc. Considerando o efeito modificativo dos embargos 

de declaração apresentados, intime-se o embargado para, querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os embargos opostos 

(CPC, art. 1.023, §2.). Após, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013190-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MARQUES COSTA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT0009943A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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GERENTE DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DA SECRETARIA DE FAZENDA MT 

(IMPETRADO)

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, 

etc. Noticia a Parte Requerente que o Requerido não está cumprindo com a 

liminar proferida nos autos. Desta forma, determino a intimação do 

Requerido para cumprir a liminar de Id. 13241745, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de suportar pessoalmente prejuízos na 

hipótese de descumprimento da medida judicial, nos termos do Provimento 

nº 56/2008-CGJ/MT8. Para melhor inteligência, faça acompanhar cópia da 

liminar e desta decisão junto ao mandado. Expeça-se mandado. Intime-se. 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 852737 Nr: 55515-60.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA VITORIA VIEIRA MATTIELLO DA SILVA, 

MARIA STEFANI ROCHA, PEDRO DE ALCANTARA MELO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMETRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1054743 Nr: 48646-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELIO RODRIGUES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

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

PESSOA - OAB:12.862/MT

 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, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 406399 Nr: 37561-40.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIMEBRAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA 

PUBLICA ESTADUAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615/MT, VITOR MARTINELLI MENDONÇA - OAB:13082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARCEL VANIN 

TURCHIARI - OAB:PROC., FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA COSTA DE 

SOUZA SOARES - PROC. ESTADO - OAB:PROC. EST

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 933571 Nr: 51233-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE DA SILVA MINAS NOVAS CAMPOS

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

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

PESSOA - OAB:12.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 874907 Nr: 13354-98.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA GOMES DA FONSECA, MARIA IVONE DE 

SOUZA PENA, ROSELY APARECIDA MACEDO, LAURECIL NASCIMENTO 

DA SILVA, ROSELI MADALENA RIBEIRO ROCHA, JOSE ADIRSON SINGH, 

NILDA VAZ BORGES DE ALMEIDA, LEISE DA SILVA PANICIO GARDIN, 

LUCIANA PATRICIA FERREIRA GOMES, LUCIANA BASSANESI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8874B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 868746 Nr: 8561-19.2014.811.0041

 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: RODRIGO FRAGA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO 

BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RODRIGUES CALDAS 

- OAB:113.756/RJ, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11190

 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): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 961877 Nr: 5625-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZAN SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT, SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA DO ESTADO DE MATO 
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GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORAIDES JOSE DOS REIS - 

OAB:18883

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Impulsiono os autos, intimando a parte autora para manifestar-se sobre o 

efetivo cumprimento do despacho de fls. 143.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002926-58.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AMBROSIO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

JOAO LEOPOLDO BACAN (PERITO / INTÉRPRETE)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos, etc. Designo o dia 

20/08/2018 às 12h40 (doze horas e quarenta minutos) por ordem de 

chegada, no consultório do perito Dr. João Leopoldo Baçan, localizado à 

Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º andar, Sala 908, 

Centro, Cuiabá/MT, para a realização da perícia médica, nos termos do art. 

474 do NCPC. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que 

compareça na data, horário e local acima citados com o objetivo de 

realizar a perícia médica, portando todos os exames complementares 

(antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). O 

perito será intimado via e-mail através do gabinete, devendo o laudo 

pericial ser entregue no prazo de 20 (vinte) dias, contados da realização 

da perícia. Com a apresentação do laudo pericial, expeça-se alvará para 

pagamento dos honorários periciais. Após, intimem-se as partes para, 

querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito no prazo comum de 15 

(quinze) dias, com fulcro no §1º do art. 477 do NCPC. Intimem-se. 

Cumpra-se com urgência. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002615-67.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVEIRA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT0013831A-N (ADVOGADO)

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT0012432A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos, etc. Designo o dia 

20/08/2018 às 12h40 (doze horas e quarenta minutos) por ordem de 

chegada, no consultório do perito Dr. João Leopoldo Baçan, localizado à 

Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º andar, Sala 908, 

Centro, Cuiabá/MT, para a realização da perícia médica, nos termos do art. 

474 do NCPC. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que 

compareça na data, horário e local acima citados com o objetivo de 

realizar a perícia médica, portando todos os exames complementares 

(antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). O 

perito será intimado via e-mail através do gabinete, devendo o laudo 

pericial ser entregue no prazo de 20 (vinte) dias, contados da realização 

da perícia. Com a apresentação do laudo pericial, expeça-se alvará para 

pagamento dos honorários periciais. Após, intimem-se as partes para, 

querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito no prazo comum de 15 

(quinze) dias, com fulcro no §1º do art. 477 do NCPC. Intimem-se. 

Cumpra-se com urgência. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006295-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO CONTIERO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO OAB - MT10200/B-B 

(ADVOGADO)

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007973-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCIA DELFINO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA OAB - MT0012223A-O (ADVOGADO)

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO)

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007817-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO NUNES DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT0014887A (ADVOGADO)

BRUNA BATTISTELLA OAB - MT0016839A (ADVOGADO)

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007163-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Jordão dos santos Cardoso Alves (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

Vistos, etc. Tendo em vista as informações de IDs. 14137239 e 14137255, 

intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se com urgência. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0504590-32.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEA DE SOUZA OZE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)
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FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Posto isto, determino seja intimado 

o executado ESTADO DE MATO GROSSO para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar os documentos pertinentes à liquidação, nos termos do artigo 

510 do CPC. Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010273-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA BATISTA PEREIRA BEZERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT0009217A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004129-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT0006486A-B (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: 1010131-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALNICE CREIA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação 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: 1010464-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA CONSUELO SANTANA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA OAB - MT0013801A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (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.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1021424-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. R. F. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENINE POVOAS DE ABREU OAB - MT17120/O (ADVOGADO)

DARLA EBERT VARGAS OAB - MT20010/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIX LAUTOM MARQUES DA SILVA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

Vistos, etc. Inobstante aos motivos que calçam as pretensões da 

Impetrante, verifica-se imprescindível à manifestação prévia da parte 

contrária, face à complexidade que envolve os casos de alegada 

ausência do exercício de contraditório e ampla defesa, mormente pela 

dificuldade de se reverter os efeitos de decisões dessa natureza, de 

modo que, ancorado no poder geral de cautela, postergo análise do pedido 

liminar para após a apresentação dos informes, o que faço com vistas a 

colher maiores elementos a fim de decidir com mais segurança. 

Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar 

as informações, e querendo, juntar documentos (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. 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. Vindo as informações, 

venham-me os autos conclusos para a apreciação do pedido de liminar. 

Intimem-se. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito em 

substituição legal

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017603-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIRES APARECIDA DA COSTA MOREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

Vistos, etc. Trata-se de Cumprimento de Sentença de Obrigação de Fazer 

ajuizado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO. A Requerente solicitou o 

cumprimento de sentença exarada nos autos da Ação Cominatória para 

cumprimento da obrigação de fazer de Código 399119 (Proc. nº 

32747-82.2009.811.0041). Ocorre que em consulta no sistema Apolo, 

verifiquei que os autos se encontram na Vara da Infância e Juventude de 

Cuiabá/MT, em razão de decisão de declínio. Posto isso, determino o 

encaminhamento destes autos de cumprimento de sentença à Vara 

Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá, resguardando com isso 

o princípio do juiz natural. Intime-se. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008782-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO ALVES VIEIRA JUNIOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA RODRIGUES DA SILVA VIEIRA OAB - MT21038/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isso posto, INDEFIRO a liminar pleiteada na 
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exordial. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei 

nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da 

Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019476-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. V. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDCLEIA LOPES VIEIRA OAB - 733.810.711-49 (REPRESENTANTE)

LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS OAB - MT24213/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POLICLÍNICA DO PLANALTO "DR. CLÓVIS PITALUGA DE MOURA" 

(REQUERIDO)

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos. Cuida-se de Habeas Data 

impetrado por ANNA LUIZA VIEIRA ALVES contra ato praticado pelo 

DIRETOR DA POLICLÍNICA DO PLANALTO “DR. CLÓVIS PITALUGA DE 

MOURA”. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no 

prazo de dez dias, nos termos do art. 9º da Lei 9.507/1997. Dê-se ciência 

do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, 

enviando-lhe cópia da inicial com documentos, para que, querendo, 

ingresse no feito. Após, Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, pelo prazo de 5 (cinco dia) (art. 12, da Lei 9.507/1997), 

expirando o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para 

sentença (art. 12). Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009556-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDISNEI DA CUNHA AMORIM (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL JOSE ALVES AMARAL OAB - MT25114/O-O (ADVOGADO)

DJALMA JOSE ALVES NETO OAB - MT0019141A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (IMPETRADO)

GERENTE DE MANUTENÇÃO DE GEORREFERENCIAMENTO DA 

PREFEITURA DE CUIABÁ (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Diante de todo o exposto e considerando 

ausentes os requisitos necesspários, INDEFIRO a liminar pleiteada na 

exordial. Providencie-se as anotações no que se refere a habilitação nos 

autos. 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 na pessoa do 

advogado habilitado. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018953-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EIG MERCADOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE CRISTINE CALDAS OAB - MT0009826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INTERVENTOR AUGUSTO S. S. CORDEIRO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Isso posto, INDEFIRO a liminar pleiteada na 

exordial. Notifiquem-se as autoridades coatoras para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestarem as informações que entenderem convenientes (art. 

7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no 

art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. 

Cumpra-se. "

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018339-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR VICENTE MACHADO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro Sul, por meio de emissão e 

recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, 

referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

DECISÃO: Isso posto, INDEFIRO a liminar pleiteada na exordial. Notifique-se 

a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 

12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei 

nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 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)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro de Santo Antônio do 

Leverger, por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, referente às 

despesas do Sr. Oficial de Justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: 

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, 
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ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009. Após, remetam-se 

os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008912-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO PADILHA DE ALMEIDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN DOMINGUES BARROS OAB - MT18538/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isso posto, INDEFIRO a liminar pleiteada na 

exordial. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei 

nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da 

Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1019158-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINO SOARES DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEA TORQUATO DE ALMEIDA OAB - MT0012753A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Posto isto, CONCEDO A LIMINAR para o fim 

de que seja permitido à Impetrante obter o licenciamento do veículo 

descrito na inicial, sem a necessidade do recolhimento das multas 

pendentes, desde que regular a documentação a ser apresentada ao 

Órgão de Trânsito e preenchidas as demais exigências. Notifique-se a 

autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 

12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei 

nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Expeça-se o necessário a ser 

cumprido por Oficial Plantonista. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1019769-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DA COSTA ARRUDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELEUTERIO GOMES OAB - MT21893/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEI BONOTO CANTE (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro, por meio de emissão e 

recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, 

referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

DECISÃO: Posto isto, DENEGO A LIMINAR vindicada. Notifique-se a 

autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei 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, com 

urgência, devendo a ordem ser cumprida por Oficial Plantonista. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017865-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLANCISNALDO DE SIQUEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERVITAN CRISTIAN CARULLA OAB - MT19133/O (ADVOGADO)

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

comandan (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro, por meio de emissão e 

recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, 

referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

DECISÃO: Isso posto, INDEFIRO a liminar pleiteada na exordial. Notifique-se 

a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 

12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei 

nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1036048 Nr: 39597-45.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO ACINCINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1045883 Nr: 44312-33.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA GONÇALVES DA SILVA, HIRCE ROSA DA 

SILVA, NEI GALVARRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 928494 Nr: 48483-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZI METELLO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOILSON BENEDITO CAMPOS - 

OAB:15575/MT, LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - OAB:OAB/MT 15.773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1047958 Nr: 45402-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE JOSEFA DA SILVA CAMILO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI MALHEIROS - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 370059 Nr: 6577-73.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRÁFICA E EDITORA INOUI LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:4.111/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE FERREIRA ZILIO 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 768747 Nr: 21658-57.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE TOCANTINS DA GAMA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (SECRETÁRIO DE 

ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO F. DE N. ALEIXO - 

OAB:13766 / MT, CAMILA RAMOS COELHO - OAB:16745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - Procuradora do Estado - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 868482 Nr: 8320-45.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA DOS SANTOS FERREIRA, WILSON SILVA 

FERREIRA, ALVARINDA COSTA RODRIGUES, ERNA LENK DE MELO

 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 - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 889517 Nr: 22919-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE RODRIGUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMETRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 946489 Nr: 58319-64.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA CONTA CORRENTE FISCAL DA 

SEFAZ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO

 "Cnsiderando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162,§4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 958114 Nr: 4016-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DONEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARCILIO DONEGA - 

OAB:71241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO BORGES CARDOSO - 

OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 704699 Nr: 39404-06.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SONIA THOMAZINE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO GOMES AMADO - 

OAB:11816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS SCHWINDEN 

DALLAMICO - PROC DO ESTADO - OAB:16309-B, WALDEMAR 

PINHEIRO DOS SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 857645 Nr: 59876-23.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL ANTONIO DE OLIVEIRA, ISABEL JACINTA DE 

FIGUEIREDO, JOAILDE DE MIRANDA CAMPOS, IVONE MARGARIDA DE 

CAMPOS, JOCIRA MARIA CUNHA MIRANDA, JOÃO PINTO DA GUIA, 

JOSEFA ARCANJO DO NASCIMENTO MEDEIROS, LAÉRCIO BASÍLIO DE 

MIRANDA, JOSE GONÇALO DE FIGUEIREDO, JULIETA LOURDES DE 

FRANÇA

 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: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1045884 Nr: 44313-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER HUGO BORBA, BENEDITA DAS GRAÇAS 

RIBEIRO, REJANE ROSA DOS SANTOS, LUCILINA FERREIRA DA SILVA

 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: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, 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.: 858729 Nr: 656-60.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLENISMAR ARCANJO GONÇALVES, EUNICE 

CONCEIÇÃO CARVALHO, MARIA AUXILIADORA DA CONCEIÇÃO, NEUZA 

FERREIRA PESSOA GONÇALVES, ODAIR JOSÉ VARGAS, SILVANA 

PAULO SOCORRO MARTINS, VILMA RODRIGUES DE ABREU, WILVA 

GUSE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA N. DE MOURA - 

OAB:15.989/MT, VERA LUCIA NOVAK GOMES - OAB:10.886 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Impulsiono os autos intimando as partes para se manifestarem acerca da 

petição de fls.184/190

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1010593 Nr: 27842-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GORETTI COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DE CONTA CORRENTE FISCAL DA 

SUPERINT. DE ANÁLISE RECEITA PUBL. SEFAZ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO MARCHEZAN AUZANI - 

OAB:6624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Impulsiono os autos intimando a parte impetrante para, querendo, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação apresentada pela 

impetrada nas fls.100/116

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 886434 Nr: 20855-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONY DA SILVA CAMPOS, LUCIANO FREITAS DA 

SILVA, ANA MARIA DE ARRUDA

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

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

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Impulsiono os autos intimando as partes para se manifestarem acerca da 

petição de fls.148/156

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 980878 Nr: 14512-57.2015.811.0041

 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: ALFREDO DONIZETTI DE SOUZA

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

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

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Certifico que tendo em vista a apresentação dos honorários periciais, 

impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestação, no prazo 

de 5(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 980627 Nr: 14375-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO ANTONIO DA SILVA MOTA, MARIA ELIN DE 

OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN - OAB:

 Certifico que em cumprimento ao despacho de fls.302, a parte requerida 

apresentou os documentos tempestivamente. Sendo assim, intimo a parte 

requerente para, querendo, apresentar manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 908399 Nr: 35783-59.2014.811.0041

 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: VALTO GALDINO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANDY VINICIUS SPANHOL - 

OAB:9114/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 
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sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 42962 Nr: 6509-46.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTE SUL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, 

COMERCIAL VL DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Maria Costa Pereira 

Coutinho (Procuradora do Estado) - OAB:OAB/MT 17.459-O, 

NATÁLIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS (PROCURADORA DO 

ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA ADRIANA ALVES 

VIRGOLINO - OAB:OAB/MT 7.180, LAERTE SANTANA - OAB:4227/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

A parte executada peticiona em fls. 418/428 informando a quitação 

equivalente ao valor parcelado dos honorários advocatícios, sendo este 

parcelamento constituído com anuência do exequente, conforme 

demonstra fl. 403.

Dessa forma, diante do adimplemento, demonstrado em petição 

supramencionada, a parte exequente requer a extinção do processo.

Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos do que 

dispõe o artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 870710 Nr: 10100-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFRANIO JOSÉ DA SILVA, SILVIA MARQUES DE 

SOUZA DIAS, SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA, PETRONILHA LIMA DO 

NASCIMENTO, PEDRO FERREIRA MARTINS, PEDRO GREGORIO DE 

AQUINO, MANOEL DA CONCEIÇÃO RODRIGUES, LIDIA DA SILVA 

FERREIRA, MANOEL FRANCISCO FERREIRA, MANUEL DIVINO LIMA, LINO 

TEIXEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATANAZIA ALVES ALENCAR - 

OAB:9026/MT, VALFRANIO BATISTA DA SILVA - OAB:14010/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Diante de tais fundamentos, arbitro o valor dos honorários periciais em R$ 

7.700,00 (sete mil e setecentos reais), conforme proposta apresentada às 

fls. 218/224.

Intime-se o Estado de Mato Grosso para depósito em conta única do juízo 

dos honorários periciais, nos termos do artigo 91, § 1º do CPC.

O novo CPC ao disciplinar a matéria possibilitou, nos termos do artigo 91 e 

seus parágrafos, o adiantamento dos honorários no caso de existir 

previsão orçamentária ou, em caso de inexistência, o pagamento se dará 

no exercício seguinte.

O laudo deverá ser entregue no prazo de 60 (sessenta) dias contados da 

intimação do perito.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 45081 Nr: 6259-13.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA CONDOMINAL AUTONOMA LTDA - 

COAUT, ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA HABITACIONAL DOS 

SERVIDORES PUBLICOS MT, COOHAB/MT, COSIC CONSTRUÇÕES CIVIS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO, HILDO CASTRO 

TEIXEIRA - OAB:2251/MT, JOÃO VIRGÍLIO DO NASCIMENTO 

SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:, MÁRCIA REGINA SANTANA DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, MARLON DE LATORRACA 

BARBOSA - OAB:4978/MT, NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA - 

OAB:12928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FELIX DA SILVA - 

OAB:13.039/MT, JOSE VITOR C. GARGAGLIONE (PROC.EST.) - 

OAB:3411/MT

 Vistos em substituição legal.

Inobstante o despacho de fls. retro, não foi possível a identificação do 

CNPJ do Executado, imprescindível para a realização do bloqueio.

Assim, intime-se o Exequente para indicar o CNPJ do Executado, de modo 

a garantir a realização do bloqueio via BACENJUD.

Após, conclusos.

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001976-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANNE FERNANDES PEREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282/O (ADVOGADO)

MARCIO TADEU SALCEDO OAB - MT6038 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para ciência da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva segue, a seguir, transcrita:Diante do exposto, CONCEDO 

A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente mandamus, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, I do Código de Processo Civil e 

confirmando a liminar anteriormente deferida para que a Autoridade 

Impetrada proceda o licenciamento do veículo marca/modelo VW/GOL, 

ano/modelo 2001/2002, placas DFO - 0780, cor predominante PRETA, 

renavam nº 00768712750. 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. Com o trânsito em julgado 

e observado às formalidades legais, arquive-se. P.R.I.C. Expeça-se o 

necessário. Às providências. OBSERVAÇÃO: O 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: 1012345-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE KLINGER DE SOUZA LEITE CUADROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para ciência da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva segue, a seguir, transcrita:Pelo exposto, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso II do CPC. Sem custas e sem honorários. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE com as baixas e cautelas de praxe. P.R.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 
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Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007140-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERGILIA NARDES DE CARVALHO MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MARCAL MENDONCA OAB - MT3247/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos. Intime-se o Liquidante para se manifestar acerca da 

defesa apresentada pelo Estado de Mato Grosso, para tanto consigno 

prazo de 15 (quinze) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007950-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANIA REGINA DE OLIVEIRA LACERDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA OAB - MT0012223A-O (ADVOGADO)

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

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. Concedo prazo de 30 (trinta) dias, para requerente 

emendar a inicial juntando as fichas financeiras. Após, renove-se a 

conclusão. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022530-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIDEE BENEDITA DA SILVA CANAVARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0015373A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos. Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar os 

Embargos ao mandado monitório legal. Após, concluso. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004043-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA GISELLE E SILVA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Dessa forma, atento à diretriz contida no § 2º do artigo 322, o 

qual dispõe que a interpretação do pedido considerará o conjunto da 

postulação, converto o julgamento do feito em diligência e determino à 

parte Requerente que, no prazo de 10 (dez) dias, indique com precisão 

quais as rubricas - especificando meses e valores – sobre as quais 

entende houve a incidência indevida da contribuição previdenciária no 

presente caso, com vistas a aclarar os termos da pretensão deduzida, 

pois não há como se proceder à análise abstrata da questão, tampouco 

declarar a ilegalidade da incidência da contribuição previdenciária ou 

autorizar a restituição de valores sobre verbas que sequer estão 

adequadamente identificadas. Após, intimem-se os Requeridos para se 

manifestar acerca das alegações da parte Requerente, no prazo legal. Ao 

final, encaminhem-se os autos conclusos para novas deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010556-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA IRENE LEONCIA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Dessa forma, atento à diretriz contida no § 2º do artigo 322, o 

qual dispõe que a interpretação do pedido considerará o conjunto da 

postulação, converto o julgamento do feito em diligência e determino à 

parte Requerente que, no prazo de 10 (dez) dias, indique com precisão 

quais as rubricas - especificando meses e valores – sobre as quais 

entende houve a incidência indevida da contribuição previdenciária no 

presente caso, com vistas a aclarar os termos da pretensão deduzida, 

pois não há como se proceder à análise abstrata da questão, tampouco 

declarar a ilegalidade da incidência da contribuição previdenciária ou 

autorizar a restituição de valores sobre verbas que sequer estão 

adequadamente identificadas. Após, intimem-se os Requeridos para se 

manifestar acerca das alegações da parte Requerente, no prazo legal. Ao 

final, encaminhem-se os autos conclusos para novas deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003004-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA MIRIAM DA COSTA FONTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Dessa forma, atento à diretriz contida no § 2º do artigo 322, o 

qual dispõe que a interpretação do pedido considerará o conjunto da 

postulação, converto o julgamento do feito em diligência e determino à 

parte Requerente que, no prazo de 10 (dez) dias, indique com precisão 

quais as rubricas - especificando meses e valores – sobre as quais 

entende houve a incidência indevida da contribuição previdenciária no 

presente caso, com vistas a aclarar os termos da pretensão deduzida, 

pois não há como se proceder à análise abstrata da questão, tampouco 

declarar a ilegalidade da incidência da contribuição previdenciária ou 
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autorizar a restituição de valores sobre verbas que sequer estão 

adequadamente identificadas. Após, intimem-se os Requeridos para se 

manifestar acerca das alegações da parte Requerente, no prazo legal. Ao 

final, encaminhem-se os autos conclusos para novas deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019787-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR ANTONIO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos. Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar os 

Embargos ao mandado monitório legal. Após, concluso. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000399-50.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR LUCION (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON VIRGILIO MEDEIROS OAB - MT4783/B (ADVOGADO)

FRANCISCARLOS ALCANTARA OAB - MT4746/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO INDEA-MT POSTO SORRISO - 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. 4895777, visto que decorreu 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.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010903-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACIMAR GUMS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ana Maria Sordi Teixeira Moser OAB - MT0006357A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1010903-44.2018.8.11.0041 AUTOR: JACIMAR GUMS RÉU: ESTADO DE 

MATO GROSSO, GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL Vistos. Processo em ordem. Bloqueio de valores 

realizado via BACENJUD, conforme documento em anexo. Às providências 

da escrivania. Cuiabá, 17 de julho de 2018 PAULO MARCIO SOARES DE 

CARVALHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1007698-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMBEV S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT0016538A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos, etc. Acerca da certidão retro, manifeste-se o 

Requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, justificando o ocorrido, tendo 

em vista que os comprovantes de recolhimento das custas processuais 

apresentados nos autos se referem a processo diverso. No mesmo prazo, 

faculto-lhe, desde já, o direito de sanar a falha em questão, procedendo 

ao recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição. Intime-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0504804-23.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURELINO JOSE PINHEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para ciência da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva segue, a seguir, transcrita: Vistos. Intime-se o Liquidante 

para se manifestar acerca da defesa apresentada pelo Município de 

Cuiabá, para tanto consigno prazo de 15 (quinze) dias. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015552-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALUZAIR DE SOUZA ARRUDA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT0009217A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (RÉU)

 

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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008560-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ROCHA MEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON PORFIRIO DE CAMPOS FILHO OAB - MT22799/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para ciência da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva segue, a seguir, transcrita: Vistos, etc. O E. STJ afetou 

os REsp 1692.023/MT e 1699.851/TO e os EREsp 1.163.020/RS ao rito dos 

recursos repetitivos, com a suspensão, em todo o território nacional, 

inclusive nos juizados especiais, dos processos que tenham por objeto a 

exclusão/inclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS 

incidente nas faturas de energia elétrica – TEMA 986. Diante disso e com 

fundamento no art. 982, I do CPC, DETERMINO que este feito permaneça 

com o seu processamento suspenso até o julgamento do incidente de 
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resolução de demandas repetitivas, ou então, pelo prazo de 01 (um) ano, 

contado da data da afetação efetuada pela Egrégia Corte, ocasião em que 

voltará a tramitar normalmente, salvo em caso de decisão fundamentada 

do relator do recurso em sentido contrário (art. 980 e seu parágrafo único 

do CPC). Intimem-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004227-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLIZE COICARE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF OAB - MT0011866A (ADVOGADO)

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADODE MATO GROSSO (RÉU)

PREMIUM AGRONEGOCIO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME (RÉU)

MARCO ANTONIO RIBEIRO (RÉU)

IVO SMANIOTO ABI (RÉU)

JULIO CESAR RIBEIRO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATIA CRISTINA TEIXEIRA DA COSTA DINIZ OAB - MT4481/O 

(ADVOGADO)

MARCOS TULIO ARGUELHO OAB - MT10321/O (ADVOGADO)

JONATHAN MARQUES NUNES OAB - MT12356/O-O (ADVOGADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do 

art. 1023, § 2º do NCPC. Expirado o prazo, com ou sem manifestação, 

retornem os autos conclusos para análise. 3 – Em caso negativo, 

concluso. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0504897-83.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRETA LEITE DELGADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIVIA FERNANDES BORETTI OAB - MT0012948A (ADVOGADO)

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT0010756A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos. Certifique-se a secretaria acerca da tempestividade da 

Impugnação à Execução. Em caso positivo, intime-se o Exequente para 

manifestação. Em caso negativo, concluso. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011123-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO PAULO DE ATHAYDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO OAB - MT10200/B-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos. Certifique-se a secretaria acerca da tempestividade da 

Impugnação à Execução. Em caso positivo, intime-se o Exequente para 

manifestação. Em caso negativo, concluso. 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.: 1056173 Nr: 49198-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA DEUSIMAL DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB - MT 127770, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 "Cnsiderando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162,§4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 406414 Nr: 38474-22.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SALLES FONSECA, MICHELLE 

SALLES DA SILVA, HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

LTDA, MUNICÍPIO DE CUIABÁ, CARLOS EDUARDO SALLES FONSECA, 

MICHELLE SALLES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN 

- OAB:10.192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393/MT, HUNNO FRANCO MELLO - OAB:7903, 

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - OAB:11.287/MT, PAULO EMILIO 

MAGALHÃES - PROC. DO MUNICIPIO - OAB:3.632/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 901171 Nr: 30721-38.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIDNEI FERREIRA ARAUJO, PETALA ALVES RADI 

MOREIRA, WAGNER FARIAS DO AMARAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE FERREIRA DE AGUIAR 

CESAR - OAB:15.908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMYR CÉSAR FRANCO - 

OAB:, GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 826401 Nr: 32331-75.2013.811.0041

 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: HOSANA ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:9528/MT, OSEIAS LUIZ FERREIRA - OAB:12.860/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Vistos etc.
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Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 935438 Nr: 52286-58.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ VINICIUS GONTIJO LABORDA LARRAIN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 910627 Nr: 37279-26.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO GONZAGA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE OLIVERA - 

OAB:OAB/MT 9225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito.

Em nada sendo manifestado pelo autor, no prazo assinalado, 

encaminhem-se os autos ao arquivo, sem necessidade de nova 

conclusão.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 111918 Nr: 10278-57.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIADNE NUNES FERREIRA DE MATOS e OUTROS, 

VALTO GABRIEL DA SILVA, CLEMENTINO DIAS DE MOURA, CLAÚDIA 

APARECIDA DO NASCIMENTO, DEMILSON PEREIRA BORGES, CLÁUDIO 

ALVES CRUZ, FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA, ENIO ALVES CABRAL, 

FRANCISCO MORAIS DE OLIVEIRA, IZILDA MARIA DA MATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DO INDEA/MT - INST. DE DEF. 

AGROP. DO EST. DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - 

OAB:10112/MT, RICARDO VIDAL - OAB:2679, RICARDO VIDAL - 

OAB:2679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FERRAMOSCA 

NETTO - OAB:6409, SERGIO ANTONIO DOS SANTOS DAMIAN - 

OAB:3775/MT

 Vistos.

Antes de analisar o pedido de expedição dos precatórios referente aos 

créditos dos falecidos FERNANDO LUIZ MAIA GATTASS e LUCICLEUDE 

ALECES DOURADO, por cautela, entendo necessário a manifestação do 

representante legal do Ministério Público, posto que existe pedido de 

habilitação "dos cujus" pendente de apreciação no presente feito.

 Colhido o r.parecer ministerial, voltem-me os autos conclusos para novas 

deliberações.

 Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1243630 Nr: 19200-91.2017.811.0041

 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: JORGE LEITE HEINE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILA CAVALCANTE DA 

SILVA MOURA - OAB:7553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1259625 Nr: 24279-51.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDOIRCY DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação à Execução é tempestiva, e em determinação 

ao despacho de fl.57, impulsiono os autos intimando a parte Exequente 

para manifestar-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 751443 Nr: 3196-52.2012.811.0041

 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: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MÁXIMO FERREIRA NETO 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: CARMINDO FRANCISCO 

FERREIRA - OAB:13309

 Diante do exposto, acolho o pedido formulado na inicial, com fulcro no 

artigo 487, I, do CPC, consolidando os termos da decisão que deferiu a 

antecipação de tutela, a fim de determinar a reintegração de posse do 

imóvel indicado no pedido inicial, assegurando a demolição das 

benfeitorias apontadas. Condeno o réu JOSÉ MAXIMO FERREIRA NETO E 

CIA LTDA ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, 

caput, e § 3º, inciso I c/c § 4º, inciso III, do CPC), observadas as 

condições previstas nas alíneas do § 2º do art. 85 do diploma 

processual.Após o trânsito em julgado, expeça-se, em favor da parte 

autora, o competente alvará de levantamento, restituindo-lhe o montante 

depositado nestes autos.P.R.I.Cuiabá/MT, 30 de março de 2017.PAULO 

MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 827034 Nr: 32927-59.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO ROBSON DA FONSECA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA - 

OAB:6831 - PROC.EST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORAH KELLER DE 

OLIVEIRA - OAB:17678/O, LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - 

OAB:11974-B

 Sendo assim, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, porque 

tempestivos e, no mérito, REJEITO-LHES.No entanto, o embargante solicita 

remessa dos cálculos elaborados pela Contadoria, cálculos estes já 

homologado pela sentença de fls. 174, visando a expedição do oficio 

requisitório devidamente atualizado.E quanto a tal tópico, INDEFIRO O 

PEDIDO RETRO.Pois. Com a homologação e expedição de ofício 

requisitório, qualquer insurgência superveniente acerca da forma de 

atualização dos cálculos deve ser direcionada ao setor de precatórios do 

E. Tribunal de Justiça, local este incumbente a tratar de assuntos dessa 

estirpe.Noutro giro, intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para que, nos 

termos do art. 536 do CPC e no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

cumprimento da ordem nos termos do dispositivo da r. sentença de fls. 

123/135, implantando de imediato a pensão mensal aos beneficiários, 

dando integral cumprindo a ordem judicial emanada. Para tanto, CONCEDO 

o prazo de 15 (quinze) dias ao ente estatal para comprovar e justificar tal 

providência, facultando-o trazer documentos comprobatórios que 

entender necessário.Ato contínuo, decorrido o prazo ora assinalado, diga 

o requerente. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de 

estilo.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá, 13 de julho de 2018.Paulo Márcio 

Soares de CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 751443 Nr: 3196-52.2012.811.0041

 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: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MÁXIMO FERREIRA NETO 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: CARMINDO FRANCISCO 

FERREIRA - OAB:13309

 Diante do exposto, acolho o pedido formulado na inicial, com fulcro no 

artigo 487, I, do CPC, consolidando os termos da decisão que deferiu a 

antecipação de tutela, a fim de determinar a reintegração de posse do 

imóvel indicado no pedido inicial, assegurando a demolição das 

benfeitorias apontadas.

 Condeno o réu JOSÉ MAXIMO FERREIRA NETO E CIA LTDA ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do 

valor atualizado da causa (art. 85, caput, e § 3º, inciso I c/c § 4º, inciso III, 

do CPC), observadas as condições previstas nas alíneas do § 2º do art. 

85 do diploma processual.

Após o trânsito em julgado, expeça-se, em favor da parte autora, o 

competente alvará de levantamento, restituindo-lhe o montante depositado 

nestes autos.

P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 892252 Nr: 24733-36.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA DO CARMO SOUTILHA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, DIRETORIA 

GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELAINE DUARTE GONZAGA - 

OAB:16.106/O, PAULO DE BRITO CANDIDO - OAB:2.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE CARVALHO 

GOMES JUNIOR - PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:16804-A, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 AÇÃO PREVIDENCIÁRIA n. 24733-36.2014.811.0041

REQUERENTE: MARCIA DO CARMO SOUTILHA DE SOUZA

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Vistos, etc.

Diante da informação constante da certidão de fls. 138, destituo o perito 

Dr. João José Aidamus Delamônica Pedrito.

Nomeio, pois, como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, podendo ser 

encontrado à Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º 

Andar, Sala 908, Centro, telefone celular (65) 99601-1639 e fixo desde já 

os honorários no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais), diante da 

complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do 

profissional.

Assim, REDESIGNO o ato para o dia 08/09/2018, com início dos trabalhos a 

partir das 08h30min (oito horas e trinta minutos), a ser realizado no 

endereço citado acima.

 Ademais, ratifico os demais termos da decisão de fls. 134/135, 

observando-se, inclusive, o ponto controvertido que fora fixado.

Intimem-se as partes e seus assistentes técnicos acerca da redesignação 

da perícia.

O expert será intimado via e-mail pelo Gabinete da Vara.

Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de julho de 2018.

 PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 806245 Nr: 12719-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. B. HERANI JUNIOR - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE FAZENDA DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, ENIO JOSÉ COUTINHO MEDEIROS - 

OAB:7.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos, com fulcro no artigo 

269, I, do CPC e, via de consequência, concedo a ordem mandamental, 

para consolidar os termos da liminar parcialmente deferida no nascedouro 

destes autos, bem como para declarar a inconstitucionalidade incidental e 

a ilegalidade dos artigos 87-J a 87-J-17 do RICMS/MT, por ofensa aos 

artigos 146, inciso III, alíneas “a” e “b” da CF/88 e 26, inciso III e § 1º da LC 

87/96, com efeitos ex tunc, declarando ainda a nulidade dos lançamentos 

tributários realizados com base nos regimes de tributação questionados 

até a data do ajuizamento da ação.Sem custas e honorários, eis que 

incabíveis na espécie.Decisão sujeita ao reexame necessário por força da 

disposição específica contida no § 1º do artigo 14 da Lei n.º 12.016/09. 

Após o decurso do prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os 

autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fazendo 

constar as sempre respeitosas homenagens deste juízo.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 16 de julho de 2018.PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 795834 Nr: 2177-74.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - INDEA/MT, RICARDO VIDAL, CRISTIANE MONTEIRO 

VIDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ARIADNE NUNES 

FERREIRA DE MATOS e OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - 

OAB:10112/MT, MARCIA REGINA SANTANA DUARTE - OAB:3194/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

RICARDO VIDAL - OAB:2679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE MONTEIRO VIDAL 

- OAB:10112/MT, JOÃO VIRGÍLIO DO NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. 

ESTADO) - OAB:, RICARDO VIDAL - OAB:2679/MT

 Vistos.

Em atenção ao petitório de fls. 74/76, consistente na execução das verbas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029718/7/2018 Página 290 de 507



sucumbencias, , intime-se o ente público-executado, na pessoa de seu 

representante legal, para, querendo, impugnar os valores apresentados, 

no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 535, caput, do CPC/2015.

Após, concluso para análise.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 844331 Nr: 48159-14.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERMIRA SOARES DE FARIAS

 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: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1018259 Nr: 31051-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA DAS NEVES CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 843511 Nr: 47411-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CORRÊA DA CUNHA, ALEXSANDRO DE 

ALCANTARA, CLAUDIO MOESSA COSTA, JERONIMO GONÇALVES 

RABELO, FERNANDES DE MIRANDA PINHEIRO, MARIA SÔNIA LEÔNCIO DE 

ARRUDA, SÉRGIO LUIZ ROPCK, PEDRO JEFERSON TOLEDO, RODRIGO 

RIBEIRO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, JAIRO 

JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3569-B, SAULO NIEDERLE PEREIRA - 

OAB:19.759-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 847765 Nr: 51225-02.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN LUCIA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI SUZAMAR DO 

NASCIMENTO EICKHOFF - OAB:23.782/0/MT, MARCIA CRISANTO DE 

SOUZA GOMES - OAB:13.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMERO SUASSUNA - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:17.376-B

 Vistos e etc.

Diante do lapso temporal transcorrido desde a última manifestação, 

determino a intimação da parte autor para informar se persiste algum 

interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser aplicado o art. 485, 

inciso VI do CPC.

Após, voltem-me os autos para decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 806073 Nr: 12545-45.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAILTON PEREIRA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO DE ABREU SANTOS - 

OAB:28253

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I 

do CPC.Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e 

de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da 

causa. Suspendo a exigibilidade da obrigação por força do disposto no 

artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

devidas baixas.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 16 de julho de 

2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1027071 Nr: 35393-55.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCIARA RODRIGUES SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.
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No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 754204 Nr: 6171-47.2012.811.0041

 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: PANTANAL TRANSPORTE URBANO LTDA, EXPRESSO 

NS TRANSPORTES URBANOS LTDA, INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ALOCAR LTDA, CLEIDE 

MAIA DA SILVA LTDA - ME, CIDADE VERDE TRANSPORTES DE 

PASSAGEIROS LTDA, DUDA TAXI LOTAÇÃO TURISMO E EVENTOS LTDA 

- ME, ARTUR A TAMBARA VELHO - ME, GOIABEIRAS TAXI LOTAÇÃO 

LTDA-ME, ET TRANSPORTES LTDA, JOÃO MARTINS VIEIRA - ME, E. 

QUIXABEIRA DOS SANTOS - ME, EXECUTIVA TÁXI LOTAÇÃO LTDA - ME, 

F. S. DE ALBUQUERQUE LEÃO ME, J. C. DE BARROS - ME, J. M. MORAES 

IRIGARAY - ME, PEREIRA E AMORIM LTDA, TRANSPORT LOTAÇÃO LTDA, 

PARATI TRANSPORTES LTDA, M.A. MARQUES LOTAÇÃO ME, 

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS CANTINHO LTDA, R. NEVES 

TRANSPORTES - ME, PANTANAL TAXI LOTAÇAO LTDA - ME, TAXI 

LOTAÇÃO ESTRELA AZUL LTDA, TAXI LOTAÇÃO ELDORADO LTDA, 

LADISLAU FERREIRA DOS SANTOS - ME, L. M. TÁXI LOTAÇÃO LTDA - 

ME, M. A. SALES DE SALES - ME, OLINDA TRANSPORTES LTDA - ME, 

SILVA E LIMA - LTDA ( GOMES & DANIEL LTDA ), V. F. SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ALBERTO DA COSTA 

VILLAR - OAB:79.402/SP, MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA 

- OAB:14039, MIRIAM MARIA ANTUNES DE SOUZA - OAB:145020, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INDEFIRO por ora, o pedido de solicitação de informações e documentos, 

posto que não evidenciada eventual recusa dos órgãos solicitados ao 

pedido do autor.

Intime-se o autor para dar andamento ao feito, sanando a falha processual 

que obsta o seu regular prosseguimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1010386 Nr: 27744-39.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO SOUZA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO LOUZICH DA SILVA - 

OAB:17532/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 869975 Nr: 9538-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOAMORTE SOARES DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN MARCELE BARBOSA 

GUEDES - OAB:14.344/MT, VINICIUS MIRANDA - OAB:16.708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 365734 Nr: 4056-58.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO DA SILVA, EDWARD DE OLIVEIRA BRAGA, 

IVANIL NEVES DE PINHO ALMEIDA, MARCIO RODRIGUES RIBEIRO, 

LUCILENE FRANÇA FORTES, MARIA AUXILIADORA DE MOURA MISTURA, 

VIRGINIA CLEMENTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMARY DE HOLANDA 

PORTELA - OAB:10.158

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍLIAN PAULA ALVES 

MODESTO DA COSTA (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:10.730/MT, 

PAULO EMILIO MAGALHÃES - PROC. DO MUNICIPIO - OAB:3.632/MT

 Vistos etc.

Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 179199 Nr: 26472-93.2004.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALGEMIRO MARTINIANO DA SILVA, ARIDES ACELINO 

DE AMORIM, EDMIR RODRIGUES DE CAMPOS, RENATO GILBERTO 

NASCIMENTO, ENERLINDO DE CAMPOS DUARTE, AMBRÓSIO SOARES DE 

SIQUEIRA, FRANCISCO PAULO THOMAZINI, CLAUDIO COELHO BARRETO 

JUNIOR, ANTÔNIO BENEDITO MOREIRA, DJALMA ANTÔNIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE TADEU RODRIGUES DE 

AMORIM - OAB:7.898-B/MT, LENINE JOSE DE FIGUEIREDO - 

OAB:3729/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPIO - OAB:6944, LUCIANO ROSTIROLLA - OAB:6940

 Assim, HOMOLOGO os valores apresentados para que operem seus 

jurídicos e legais efeitos.Preclusa essa sentença homologatória, 

certifique-se nos autos, consoante determinação da Corregedoria Geral 

de Justiça/MT em decisão proferida nos autos de PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS nº 218/2014 – CIA nº 0170781-87.2014 aliada à 

Resolução nº 115 do CNJ e Provimento nº 11/2017 do Conselho de 

Magistratura do Estado de Mato Grosso, determino a expedição do ofício 

requisitório (art. 535, I, CPC) ao Tribunal de Justiça do Mato Grosso no 

valor supramencionado no relatório.Pertinente a atualização do crédito, 

informa que qualquer insurgência superveniente acerca da forma de 
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atualização dos cálculos deve ser direcionada ao setor de precatórios do 

E. Tribunal de Justiça, local este incumbente a tratar de assuntos dessa 

estirpe.Com o pagamento, expeça-se, de imediato, alvará de levantamento 

da quantia depositada e demais correções monetárias que a parte 

Exequente tiver direito.Intime-se o Exequente para informar se a dívida 

encontra-se paga, ressaltando-se que seu silêncio será interpretado como 

quitação total.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o que for 

necessário.Cuiabá-MT, 16 de julho de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 833895 Nr: 39268-04.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILTON RODRIGUES DA SILVA, EDNA LEITE 

BARBOSA, ELENI PEREIRA APARECIDO, ELIANE CARVALHO DE 

OLIVEIRA, ERIKA STENZEL, EURIDES MONTEIRO FERREIRA, ILDA XAVIER 

DE LIMA SUDRE, EVA APARECIDA DA SILVA DUTRA, EVA URSULINA DE 

ANDRADE SILVA, FABIO FORNAZIERI PICÃO, FATIMA LEANI SERAFINI, 

GILMAR ANTONIO FRYDRISZEWSKI, ILSE KARSBURG, IRACEMA 

FERREIRA COMBY, JOSUÉ DAS CHAGAS, JOÃO XAVIER DE LIMA, 

ISACLIS APARECIDA SKALINKI GRABSKI, IVAN GIARETA, JACI DONATTI, 

JAQUES FABIANO MARTINS, JOSÉ PAULO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1038862 Nr: 41042-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA PINTO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 868070 Nr: 8008-69.2014.811.0041

 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: JUCILEI PEREIRA VIEIRA, JUSSARA MARTINS DE 

CAMPOS, JUSCELINO DE SIQUEIRA CALDAS, IGNES MARTHA GUETHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8874B, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - 

OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Vistos, em correição.

Especifiquem as partes as provas que desejam produzir, no prazo de 10 

(dez) dias.

Após, colha-se o parecer ministerial.

Por fim, voltem os autos conclusos para saneamento, sem prejuízo do 

julgamento antecipado do mérito, caso cabível.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 868070 Nr: 8008-69.2014.811.0041

 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: JUCILEI PEREIRA VIEIRA, JUSSARA MARTINS DE 

CAMPOS, JUSCELINO DE SIQUEIRA CALDAS, IGNES MARTHA GUETHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8874B, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - 

OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Vistos.

Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, manifestem-se as partes 

acerca da eventual prescrição quinquenal decorrente da reestruturação 

da carreira dos Requerentes após a conversão da URV, devendo o 

Estado de Mato Grosso indicar a legislação pertinente aos Requerentes; 

bem como sobre a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no 

Recurso Extraordinário nº 561.836, onde, em regime de repercussão 

geral, fixou entendimento no sentido de que a reestruturação da carreira 

após a conversão da URV constitui o termo ad quem da incorporação 

pretendida.

Após, conclusos.

Intimem-se.

Cumpram-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012302-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BARBOSA TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1012302-11.2018.8.11.0041 AUTOR: PEDRO BARBOSA TRANSPORTES 

LTDA - ME RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

Ação Declaratória cumulada com pedido de Repetição de Indébito e Tutela 

de Urgência proposta por Pedro Barbosa Transportes LTDA. em face do 

Estado de Mato Grosso, vindicando a concessão de tutela de urgência 

para que seja autorizado o creditamento do ICMS Diferencial de Alíquota, 

no tocante aos bens e serviços destinados ao seu uso, consumo ou ao 

ativo permanente, tidos como insumos. A requerente alega, em síntese, 

que é pessoa jurídica de direito privado e tem como objeto social o 

transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 

intermunicipal, interestadual e internacional, sendo que está sujeita ao 
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recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias, previsto no art. 

155 da CF. Afirma que o fisco estadual, ao tributar o ICMS sobre 

prestação de serviços de transportes, incide também a cobrança quanto à 

aquisição dos insumos destinados à sua atividade comercia, exigindo de 

ofício o valor correspondente ao diferencial de alíquota do ICMS. Assevera 

que o requerido incorre em ofensa aos arts. 19 e 20 da Lei Kandir, ao 

tributar os insumos essenciais ao desenvolvimento da sua atividade 

comercial e vedando o direito ao creditametno do ICMS. A inicial veio 

acompanhada de documentos. É o relatório. Fundamento e decido. Quanto 

ao pedido de tutela de urgência, o artigo 300 do CPC assim dispõe: “a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidencie a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo”. A controvérsia a ser analisada na presente 

ação consiste em apurar a legalidade do ato do Requerido, consistente na 

exigência do diferencial de alíquota de ICMS sobre os equipamentos, 

materiais e insumos adquiridos ou transferidos de outras Unidades da 

Federação e empregados no desenvolvimento da atividade comercial da 

requerente. Da cópia do contrato social acostado aos autos, observa-se 

que a Requerente exerce a atividade de “transporte rodoviário de cargas 

em geral intermunicipal, interestadual e internacional” (ID. 13822082 – pág. 

2). Nesse contexto, as empresas que atuam no ramo de transporte 

interestadual e intermunicipal estão submetidas às regras de incidência 

tributária do ICMS-Transporte, e pelo princípio da não-comulatividade, 

compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação 

de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas 

operações anteriores, nos termos do art. 155, II, e §2º, I da Constituição 

Federal, senão vejamos: “Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito 

Federal instituir impostos sobre: (...) II- operações relativas à circulação de 

mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal de comunicação, ainda que as operações e as prestações 

se iniciem no exterior. (...) §2º O imposto previsto no inciso II atenderá o 

seguinte: I- serão não-cumulativo, compensando-se o que for devido em 

cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de 

serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro 

Estado ou Distrito Federal.” No âmbito estadual, a matéria é regida pela Lei 

Kandir nº 87/96, que ao disciplinar a regra de compensação, estabelece 

que o montante cobrado em operações e prestações anteriores será 

objeto de creditamento posterior, conforme cito: “Art. 19. O imposto é 

não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação 

relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação com o 

montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado. Art. 20. 

Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao 

sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado 

em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou 

simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou 

consumo ou ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação. § 1º Não dão 

direito a crédito as entradas de mercadorias ou utilização de serviços 

resultantes de operações ou prestações isentas ou não tributadas, ou que 

se refiram a mercadorias ou serviços alheios à atividade do 

estabelecimento.” Nesse passo, em sede cognição sumária, os 

documentos carreados aos autos demonstram aquisições de insumos 

destinados à sua atividade comercial, tais como a compra de combustíveis 

e lubrificantes necessários para a manutenção e utilização de sua frota. 

Assim, os insumos suscitados pelo contribuinte são aplicados e 

consumidos na atividade-fim da empresa, sendo, portanto, reconhecido o 

direito ao creditamento para estes produtos, em consonância com o que 

prevê o art. 20 da LC 87/96 c/c art. 155, II, e §2º, I da Constituição Federal. 

Nesse sentido: “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. RECURSOS 

VOLUNTÁRIOS. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. 

IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. 

DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRIBUINTE. EMPRESA 

TRANSPORTADORA. PEÇAS DE VEÍCULOS UTILIZADOS NA 

ATIVIDADE-FIM. INSUMOS. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 20, DA 

LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96. PRECEDENTES DO COLENDO STJ. I. A 

regra geral de decadência prevista no art. 173, I, do CTN - que fixa como 

termo inicial de contagem o primeiro dia do exercício seguinte àquele em 

que o lançamento poderia ter sido efetuado -, nos tributos sujeitos a 

lançamento por homologação, tem aplicação às hipóteses em que não há 

pagamento antecipado pelo contribuinte ou em que o pagamento 

antecipado é feito com dolo, fraude, ou simulação. II. Segundo 

entendimento sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o 

creditamento do ICMS somente é factível nas hipóteses restritas 

constantes do § 1º, do artigo 20, da Lei Complementar nº 87/96, qual seja, 

a entrada de mercadorias que façam parte da atividade-fim do 

estabelecimento. III. Constatado pelo Laudo Pericial produzido nos autos 

sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que parte dos produtos 

adquiridos pela empresa é referente à atividade de transporte, sua 

atividade-fim, deve ser reconhecido o direito do contribuinte ao 

creditamento do ICMS.” (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 

1.0461.06.036798-8/001, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira , 1ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/09/2017, publicação da súmula em 

04/10/2017) O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por 

sua vez, decorre da iminência da cobrança dos débitos aparentemente 

indevidos, o que pode onerar demasiada e indevidamente os custos da 

atividade exercida pela Requerente, inviabilizando o seu prosseguimento. 

Isto posto, DEFIRO a tutela de urgência, para autorizaar o creditamento do 

ICMS Diferencial de Alíquota, no tocante aos bens e serviços destinados 

ao uso, consumo ou ao ativo permanente da empresa requerente, tidos 

como insumos, até o julgamento da presente ação. Diante das 

especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, da Procuradoria 

Geral do Estado de Mato Grosso, datado de 18 de março de 2016, por 

meio do qual o Requerido manifesta expresso desinteresse na conciliação 

ou autocomposição, deixo de designar audiência para esta finalidade, em 

homenagem aos princípios da economia e celeridade processual. Cite-se o 

Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes autos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 16 de julho de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho 

Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003931-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DE LEON DE ARAUJO RAMOS (AUTOR)

MARCONE ALVES MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE LUCIA FRANCOLINO DA COSTA OAB - MT17675/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue transcrita abaixo. DECISÃO: DECISÃO: Vistos, etc. (...) 

especifiquem as partes as provas que eventualmente ainda desejam 

produzir; detalhando-as e justificando-as, DEVENDO O AUTOR 

CONCOMITANTEMENTE, SE MANIFESTAR ACERCA DOS NOVOS 

DOCUMENTOS CARREADOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO. 

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.: 896205 Nr: 27153-14.2014.811.0041

 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): REGINA REZENDE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO YEGROS PEREIRA - 

OAB:8574-MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1049486 Nr: 46147-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIDE MARIA DE ALMEIDA, ROSALINA DE ASSIS 

OLIVEIRA, BENEDITA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:13603-A

 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, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 926970 Nr: 47634-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE DE ALMEIDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 864804 Nr: 5472-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE GONÇALVES DANTAS, MARLI BENEDITA DA 

COSTA, LUCIANO FRANCISCO DA SILVA, LUZIA MANA COSTA ROSA, 

LUZINETE GOMES GARCIA, LIDIA MARIA RIBEIRO CERUTTI, LUCIA 

APARECIDA BARBOSA, LAURITA ROSA MARQUES, KARINA MINSON 

GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - 

OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 880014 Nr: 16767-22.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA REZENDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO YEGROS PEREIRA - 

OAB:8574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 454756 Nr: 26196-52.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA MARTINS - OAB:8498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA VIANA DE 

VASCONCELOS SOARES - OAB:PROC DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 908473 Nr: 35826-93.2014.811.0041

 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: ALUIZIO LOPES BRANDÃO, ANA LUIZA LOOTE DE 

SOUZA, JOAO CARLOS DOS SANTOS SILVA, ELIZARDO LEITE DA 

SILVA, FELIZARDO ANSELMO DA CRUZ, ISMAEL RITA, REGINA LÚCIA 

DOS SANTOS, PONCE ALVEZ DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - OAB:3607, LAURA TIBIRIÇA ALMEIDA DE OLIVEIRA - 

OAB:18516/mt, MARITZA COSTA SANTOS GRIGGI BORRALHO - 

OAB:17.302/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 856904 Nr: 59153-04.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEORGINA JOVITA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ROCHA SILVA - 

OAB:1.564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 948657 Nr: 59509-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EDNA DE ARAUJO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663 - MT, THIAGO LEITE DOS ANJOS - OAB:20977/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 337235 Nr: 8076-29.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - 

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE CUIABÁ GESTÃO PLENA, SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIO CARLO TEIXEIRA DE 

FRANÇA - OAB:24142/DF, JEFERSON AZAMBUJA GOMES - 

OAB:21755/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA RISOLINA AMARAL DE 

ASSIS - OAB:2285/MT, PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ - OAB:

 Portanto, ante o descumprimento da decisão que ordenou a devolução do 

processo, tenho por bem determinar a aplicação das penalidades 

previstas no art. 234, §§ 2° e 4°, do CPC/2015, em desfavor do requerido 

Município de Cuiabá, da seguinte maneira:a)Aplicação de multa 

correspondente à metade do salário-mínimo, que deverá ser adimplida no 

prazo de 10 (dez) dias.b)Perda do direito à vista dos autos fora do 

cartório do Juízo, com relação ao processo em questão.c)Comunicação do 

Procurado Geral do Município para instauração de procedimento disciplinar 

contra o membro que atuou no feito, retirando os autos em carga. No mais, 

determino a restauração dos autos ex oficio, nos termos do art. 712 e ss. 

do CPC/2015. Assim, intimem-se as partes para que no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem as peças que possuem a fim de possibilitar a 

restauração. Determino, ainda, que a Secretaria junte aos autos 

restaurados todas as decisões e certidões que estejam no sistema 

Apolo.Determino, também, que o douto Procurador-Geral do Município nos 

informe, em 05 dias, quem é o Procurador que fez carga do 

processo.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 17273 Nr: 13035-87.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENTIL BUSSIKI, IVONE BUSSIKI, EDSON BUSSIKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - 

OAB:5882/MT, João Celestino Correa da Costa Neto - 

OAB:4611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDACIO ANTONIO DUARTE - 

OAB:1565, LUCIANO ROSTIROLLA - OAB:6940, PAULO EMÍLIO 

MAGALHÃES - PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT, RONILSON RONDON 

BARBOSA - OAB:6.764/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 372258 Nr: 8765-39.2009.811.0041

 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: FIRMINO PINTO DE SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PATRICIA BARROS 

DORILEO - OAB:14354/O, LILIAN VANESSA MENDONÇA PAGLIARINI E 

SOUZA - OAB:8.400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3833/MT

 PROCEDIMENTO COMUM.

PROCESSO N°: 2009/126.

 CÓDIGO: 372258.

SENTENÇA

Vistos, etc.

 Trata-se de Ação Previdenciária De Restabelecimento de Auxílio Doença 

por Acidente de Trabalho C/C Aposentadoria com pedido de Antecipação 

de Tutela proposta por FIRMINO PINHO DE SAMPAIO, por seu advogado 

devidamente constituído, propõe em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS, argumentando que é segurada do Regime 

Geral de Previdência Social e que estava recebendo auxílio-doença, por 

incapacidade laboral, até que foi cessado o benefício.

 Do exame dos autos verifica-se que o Impetrante foi intimado 

pessoalmente para dar prosseguimento no feito, sob pena de extinção, 

porém, deixou transcorrer o prazo in albis.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e,

decido.

À vista da inércia em dar prosseguimento no feito, resta evidente a 

aplicação do art. 485, § 1º do Novo Código de Processo Civil, cujo 

ordenamento autoriza o arquivamento dos autos e a extinção do 

processo, quando inação o representante quanto ao prosseguimento do 

feito.

 Diante disso, é cabível a extinção do processo quando a parte intimada 

deixa de providenciar as diligências que lhe competia ou abandona a 

causa por mais de 30 (trinta) dias, conforme art. 485, inciso III do NCPC.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, e consoante a fundamentação supra, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, 

inciso III do Novo Código de Processo Civil.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do 

CPC/2015, ficando-os suspensos por força do art. 12 da Lei 1.060/50.

P.I. e após, não havendo recurso voluntário, arquivem-se com todas as 

baixas.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de Julho de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 915540 Nr: 40573-86.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILMA MARIA DA SILVA OLIVEIRA BASTO, EMERSON 

NOVAIS DE SOUZA, ELIAS DA MACENA MEIRA, ROSELI DE MIRANDA 

MORAES, CLAÚDIO JOSÉ MARTINS, JOSELITO PINHEIRO DA SILVA, 

CESAR LUIZ DE ARAÚJO, ROBISON NASCIMENTO, PRISCILLA RONDON 

DE ASSIS, RODRIGO CELSO DE CAMPOS, MAIRA LOIRENA BARROS 

PINTO, ÉRICA ALVES PEREIRA DE ARRUDA, ANDERSON JULIO 

MARCONDES DE ARRUDA, PATRÍCIA RONDON DE ASSIS, EDINEY DE 

MEIRA JESUS, ANDERSON ZUQUETI, EDMILSON LIMA MACEDO, JOACIR 

SANTOS DA SILVA, JOÃO JORAMI FERNANDES EVANGELISTA, LUCIANO 

FREITAS DA SILVA, ROBERVAL GOMES DE FIGUEIREDO, WANDERLEY 

CORREA ANTUNES PEREIRA, JORGE ROBERTO E SILVA, CLÁUDIA 

REGINA NOGUEIRA SIQUEIRA NAVARROS, MARCOS ANTONIO DOS 

SANTOS, WANESKA SILVA RAMOS, ROSINETE ROSA DOS SANTOS 

RODRIGUES, NERINEI MENDES NERY, MERINALDO RAMOS DE LIMA, 

VALDEMAGNO DA SILVA GARCIA BORGES, MARÇAL MACIEL DO 

NASCIMENTO, JACÓ RODRIGUES DA SILVA, JEAN SHEUBER OLIVEIRA, 

BENEDITO CORREA DA CRUZ, ODAIR JOSÉ FRANCISCO, RAFAEL DE 

SOUZA CARVALHAES DE OLIVEIRA, LOUIZE CRISTINE DE SOUZA, 

HELDER GALDINO PEREIRA DA SILVA, PATRIK LAURO LOUREIRO DE 

ALMEIDA, BRUNO DA COSTA MARQUES, IREMAR MALTESO, WESLEY 

TEODORO DA SILVA, LILIAN BISPO BUENO, EVANEI DE FREITAS, GREY 

ANDERSON MESSIAS DA HORA, JOSÉ ANCHIETA PAIVA DE OLIVEIRA, 

KRISTIAN KLEBER FERREIRA DOS SANTOS, RONILSON NUNES DA CRUZ 

JUNIOR, HAELLEM MARIA ARRUDA DA CRUZ, ANA CLAUDIA LEITE 

BORGES, CAROLINA DA SILVA BITTENCOURT, LUIS ANTONIO 

GUIMARÃES, ESMAEL RIBEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5.940/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 ISTO POSTO, acolho a prescrição quinquenal, e extingo o processo com 

resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso II, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios que fixo em R$500,00 (art. 85, § 8o do CPC).Não 

havendo recurso voluntário, arquive-se.P.R.I.C.Cuiabá/MT, 16 de julho de 

2018.ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 751228 Nr: 2974-84.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029718/7/2018 Página 296 de 507



TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI NASCIMENTO DE JESUS ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - OAB:, ROGÉRIO LUIZ GALLO (PROC. ESTADO) - 

OAB:6.677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA AGUEDA DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:13.652, IVO MARCELO SPINOLA - OAB:13731/MT, 

LENILDO MÁRCIO DA SILVA - OAB:5340/MT

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, 

confirmando a tutela antecipada deferida no nascedouro destes autos, a 

fim de determinar a reintegração de posse do imóvel/área de terras 

localizada no Município de Cuiabá, localizado na Avenida Miguel Sutil, s/n, 

Ribeirão da Ponte, em favor do Estado de Mato Grosso, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, 

em consonância com o art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, respeitada a 

gratuidade da justiça, se houver.Publiquem-se os editais para 

conhecimento de terceiros.Após, não havendo recurso voluntário, 

certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se alvará de levantamento em 

favor da requerida, do montante depositado nestes autos, consoante 

informação oportuna de dados bancários da parte interessada, que 

deverá ser intimada pessoalmente para fornecê-los.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Por fim, arquive-se com todas as 

baixas de estilo.Cuiabá/MT, 12 de julho de 2018.ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 342503 Nr: 12704-61.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO DE OLIVEIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE 

INDUSTRIAL DE MATO GROSSO - IMEQ - MT, ESTADO DE MATO GROSSO 

- SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON RICARDO AMIZO - 

OAB:7813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AECIO BENEDITO ORMOND - 

OAB:6397, LUIS OTÁVIO TROVO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:5266-MT-PROC, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, TATIANA RIBEIRO SOARES - OAB:5492/MT

 ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, 

inciso III, ambos do CPC/2015.Condeno o Requerente ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual 

de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º 

do art. 85 do CPC/2015.Intime-se a parte Autora para que, querendo, 

proceda com o desentranhamento dos documentos, deixando-se 

fotocópias dos mesmos nos autos.Após, não havendo recurso voluntário, 

arquivem-se os autos com todas as baixas de estilo.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 817423 Nr: 23849-41.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES, MÁRCIA PALMIRO 

DA SILVA E LIMA, DILMAR PORTILHO MEIRA, DALILA MARIA YUNES 

CASAROTTO, BEATRICE MARIA PEDROSO DA SILVA, ISABEL 

RODRIGUES DE REZENDE SANTANA, TEREZINHA JESUS DA ROSA 

MILANI, MOEMA SODRÉ FELIX ANDRADE, MARIA MAZARELO FIGUEIREDO 

ARRUDA, LUIZ CARLOS PINHEIRO DE SOUZA, SUELI SOLANGE 

CAPITULA, LUIZ ROBERTO CASTELLANI, LIÉGE MARIA PINTO DE 

MIRANDA, JOSE RICARDO FERREIRA LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR AP. KARASIAKI - 

OAB:6448-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos,

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença contra o Estado de Mato 

Grosso.

No tocante ao cumprimento de sentença, o mesmo deve se dar com base 

no art. 534 do Novo CPC. Assim, nos termos do art. 535 e incisos do Novo 

CPC, INTIME-SE o executado para impugnar a execução em 30 (trinta) 

dias. Se não houver impugnação, requisite-se o pagamento por meio de 

Oficio Requisitório, expedindo-se o necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de Julho de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 21765 Nr: 10339-15.2000.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VENINA MARIA DE ARRUDA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONI FERREIRA CASTRO - 

OAB:4298-B/MT, JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR - OAB:5645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO, ELDER COSTA 

JACARANDÁ - OAB:12597/MT, ROSEMEIRE LEMES MOREIRA - 

OAB:4028/MT, SHERLOCK HOLMES DA SILVA - OAB:4.237-B/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 388527 Nr: 24210-97.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Rodrigues Dias - 

OAB:58476/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, para apresentar 

manifestação, caso queira, quanto à Impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 843517 Nr: 47417-86.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DE LA BANDERA ANJOULETTE, MAGALI 

NANCI CARNIELO, MARIA LÚCIA DE BRITO, MARIA MADALENA DA SILVA 

SOUZA, MARIA TERESA MOTA DE JESUS MARTINS, MARIA DA GLORIA 

OLIVEIRA, PEDRO MAIA ALVES FERRER, MARIA FÁTIMA SOUZA, 

NEUZELY MARIA DA COSTA, NILZA ALVES DO ROSÁRIO, SARA MARIA 

DE OLIVEIRA MORAIS, SONIA DOLORES TOMÉ VEIGA BATISTA, TEREZA 

ELIZABETH GOMES, TEREZINHA PEREIRA LEITE, VALÉRIA ANDRE DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte requerida foi intimada por carga pessoal e nada 

requereu, decorrendo assim seu prazo para manifestação.Considerando 

que a decisão de fls. 170 não foi devidamente publicada, impulsiono os 

autos, intimando a parte autora para manifestar-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 879051 Nr: 16193-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL ALVES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS AURELIO DA COSTA - 

OAB:14958/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTES 

EM PARTE OS PEDIDOS, condenando o Requerido ao pagamento de 

indenização a título de danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil 

reais), acrescidos de juros de mora, contados a partir do evento danoso 

(Súmula nº 54 do STJ), no percentual estabelecido pela caderneta de 

poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com as alterações 

introduzidas pela Lei nº 11.960/09, devidamente corrigidos, aplicando para 

tanto o IPCA, que deverá incidir a partir da publicação da sentença 

(Súmula nº 362 do STJ).Ainda, condeno o Requerido ao pagamento de 

pensão mensal à Requerente Izabel Alves de Jesus no valor equivalente a 

2/3 do salário mínimo vigente até a data em que completaria 25 (vinte e 

cinco) anos de idade, reduzindo para 1/3 até o mês de dezembro de 2038, 

e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Condeno 

o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no 

percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

temos do art. 85, § 3º, I do CPC/2015.Publique-se. Intime-se.Após, não 

havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, consoante determina o 

art. 496, I, do CPC/2015.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 818308 Nr: 24672-15.2013.811.0041

 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): EDMAR RODRIGUES MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS 

(PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:9.225/MT

 Vistos,

 Tendo em vista o decurso de prazo, certifique-se o transito em julgado, 

após traslade-se a decisão de fls. 62/66 para os autos de código 802664.

 Determino a intimação pessoal da embargante para requerer o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias sob pena de arquivamento.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de Julho de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 858297 Nr: 267-75.2014.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA LOURDES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, CARLOS EMÍLIO 

BIANCHI NETO - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:, MARIA LUIZA DA 

CUNHA CAVALCANTI - OAB:6847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADONIS SIQUEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:14.524/MT, CARLOS RAFAEL GOMES DE CARVALHO 

- OAB:10.891 MT

 ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, ratifico a liminar e 

JULGO PROCEDENTE a ação para determinar a transferência da 

propriedade de 1,82m² do terreno localizado na Rua Professor João Nunes 

Ribeiro, n. 599, Bairro Cidade Alta, em Cuiabá-MT, ao Estado, 

expedindo-se o competente ofício ao Serviço Registral. Como dito alhures, 

fica determinado que o Estado efetue o depósito do valor da avaliação, em 

05 (cinco) dias, sob pena de bloqueio do respectivo valor acrescido de 

multa de 20%, nos termos do art. 77, IV e § 2º, do CPC.Via de 

consequência, julgo extinto o feito com fulcro no art. 487, I, do CPC. 

Autorizo, por parte da requerida, o levantamento do valor a ser 

depositado, depois de cumpridas todas as exigências do art. 34 do 

Decreto n. 3.365/41, quais sejam a prova de quitação de dívidas fiscais 

que recaiam sobre o bem expropriado, e a publicação dos editais, com o 

prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros.Determino à Secretaria 

Unificada que publique os editais, com o prazo de 10 dias, para 

conhecimento de terceiros.Tendo em vista que não houve pretensão 

resistida, isento a requerida das custas processuais e dos honorários 

advocatícios.Intimem-se e, após, não havendo recurso voluntário, 

remeta-se ao arquivo com todas as baixas. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 13 de 

julho de 2018.ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 808172 Nr: 14634-41.2013.811.0041

 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: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS SERVIDORES DO SISTEMA 

PENITENCIÁRIO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES RAI NOVACK - 

OAB:8571/MT, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A / MT, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT, FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS - OAB:PROC. DO 

ESTADO, KALYNCA SILVA INES DE ALMEIDA - OAB:15.598, PATRYCK 

DE ARAUJO AYALA - OAB:6831 - PROC.EST

 ISTO POSTO, confirmo a tutela específica concedida, e JULGO 

PROCEDENTE OS PEDIDOS vindicados, para determinar, de forma 

incontinenti, aos servidores integrantes da carreira dos Profissionais Do 

Sistema Penitenciário de do Estado de Mato Grosso, filiados ou não ao 

SINJUSMAT/MT, garantam o mínimo necessário de 30 % dos agentes 

penitenciários em atividade nos presídios e se necessário for, fica desde 

já determinado que o Estado de Mato Grosso disponibilize Policiais Militares 

para garantir a segurança e comunicação entre os advogados e clientes, 

e, via de consequência, EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.Condeno o 

Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no 

percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos temos do 

§2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 859895 Nr: 1687-18.2014.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE PEREIRA DA SILVA, ADELINA 

GALANTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIANCHI NETO 

(PROC. ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DAN - 

OAB:3565-A/MT, PAULA MARCIA CACERES DAN - OAB:3621/MT

 Desta feita, revogo o provimento antecipatório anteriormente concedido, 

e, HOMOLOGO, por sentença, o pedido de desistência formulado pelo 

requerente, para que surta seus jurídicos efeitos, e, via de consequência, 

julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito com fulcro 

no art. 485, VIII do Novo Código de Processo Civil.Publiquem-se e 

Intimem-se.Sem interesse recursal. Cumprido o determinado acima, 

certifique-se o trânsito e arquive-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 889368 Nr: 22835-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERCY FERNANDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RENATO DE MORAES - 

OAB:13330-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS TEODORO JOSÉ 

HUGUENEY IRIGARAY (PROC. ESTADO) - OAB:2569/MT

 ISTO POSTO, consoante as razões acima expostas, HOMOLOGO, por 

sentença, o pedido de desistência formulado pelo impetrante, para que 

surta seus jurídicos efeitos, e, via de consequência, julgo EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito com fulcro no art. 485, VIII do 

Novo Código de Processo Civil.Intimem-se.Cumpra-se.Sem interesse 

recursal. Cumprido o determinado acima, certifique-se o trânsito e 

arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 919904 Nr: 43380-79.2014.811.0041

 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: KRMP, PDDMP, JANAÍNA DE MENESES MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE NOVO 

REPARTIMENTO, FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ, UNIÃO 

FEDERAL DO ESTADO DO PARÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ NEVES GOMES - 

OAB:17234/O, NIVALDO OLIVEIRA CRUZ - OAB:10.572/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa maneira, diante de todo o exposto e considerando que a 

competência ratione materiae é absoluta, nos termos do art. 43 e 44 do 

CPC/2015, que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas da Justiça 

Federal da Seção Judiciária de Cuiabá/MT, com a imediata remessa dos 

autos para processar e julgar a presente ação.

Intime-se.

Cumpra-se, urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 843267 Nr: 47199-58.2013.811.0041

 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: ROSICLEIDE SILVA CALIXTO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DORILEO VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 10.723

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTES 

OS PEDIDOS vindicados na inicial, determinando ao Requerido que 

proceda à manutenção do benefício de auxílio-doença à Requerente 

Rosicleide Silva Calixto Martins enquanto persistir a sua incapacidade, 

diante da constatação de sua incapacidade temporária.

Condeno, também, o Requerido ao pagamento das parcelas retroativas do 

respectivo benefício, respeitada a prescrição quinquenal, acrescidos de 

juros de mora no percentual da caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei 

nº 9.494/97), devidamente corrigidos pelo INPC, previsto no artigo 41-A da 

Lei nº 8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios Previdenciários), que deverão 

incidir a partir da citação, conforme precedentes do Colendo STJ, valor 

este a ser apurado em fase de liquidação de sentença, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os 

quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

nos temos do art. 85, § 2º, § 3º e § 8º do CPC/2015.

Ainda, determino a intimação pessoal do representante do INSS para, no 

prazo de 10 (dez) dias, proceder com o pagamento dos honorários 

periciais.

Intime-se.

Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, consoante 

determina o art. 496, I, do CPC/2015.

Cumpra-se

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500682-64.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE CALABRIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ricardo Vidal OAB - MT0002679A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DESPACHO EXEC. FISCAL MUNICIPAL Nº 

0500682-64.2015.8.11.0041 – DISTRIB.: 21/08/2015 EXCDO/A:VICENTE 

CALABRIA CPF/CNPJ Nº 156.755.211-00 CDA’s Nº/s 2012 / 0732217 2013 

/ 0879369 2014 / 1015888 2015 / 1133471 Valor da Execução: R$ 

18.055,40 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL proposta na data supra pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo 

receber crédito inscrito em Dívida Ativa. Autos conclusos, foi determinada 

a citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme o Art. 174 Parág. único, inc. I da Lei 5.172/1966[1] – Código 

Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual 

retornou COM a efetiva citação da Parte Executada. Em seguida, a Parte 

Executada, através de seu Advogado, interpôs EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. Eis o relato necessário. DECIDO. Ad cautelam, 

DÊ-SE VISTAS (PJe) à Fazenda Pública Municipal Exequente, através do 

Sr. Procurador Fiscal, para se manifestar acerca da EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta nestes autos eletrônicos, no prazo de 30 

(trinta) dias. INTIME-SE desta decisão o Patrono da Parte 

Executada-Excepta (PJe e DJe). Decorrido o prazo acima, COM ou SEM a 

manifestação da Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e remetam-se estes autos À CONCLUSÃO para decisão. 

CUMPRA-SE sucessivamente. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS Juíza de Direito mrj [1]. Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005791-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVORADA HOTEL LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO OAB - MT20537/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DESPACHO EXEC. FISCAL MUNICIPAL Nº 

1005791-65.2016.8.11.0041 – DISTRIB.: 27/04/2016 EXCDO/A:ALVORADA 

HOTEL LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 03.470.143/0001-55 CDA’s Nº/s 2014 / 

0979664 2014 / 0979665 2014 / 0979666 2014 / 0979667 Valor da 

Execução: R$ 92.046,45 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL proposta na data supra pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa. Autos conclusos, foi 

determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme o Art. 174 Parág. único, inc. I da Lei 5.172/1966[1] 

– Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta 

Citação, a qual retornou COM a efetiva citação da Parte Executada. Em 

seguida, a Parte Executada, através de seu Advogado, interpôs EXCEÇÃO 

DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Eis o relato necessário. DECIDO. Ad cautelam, 

DÊ-SE VISTAS (PJe) à Fazenda Pública Municipal Exequente, através do 

Sr. Procurador Fiscal, para se manifestar acerca da EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta nestes autos eletrônicos, no prazo de 30 

(trinta) dias. INTIME-SE desta decisão o Patrono da Parte 

Executada-Excepta (PJe e DJe). Decorrido o prazo acima, COM ou SEM a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029718/7/2018 Página 299 de 507



manifestação da Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e remetam-se estes autos À CONCLUSÃO para decisão. 

CUMPRA-SE sucessivamente. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS Juíza de Direito mrj [1]. Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007431-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIF FEGURI NETO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761/B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DESPACHO EXEC. FISCAL MUNICIPAL Nº 

1007431-69.2017.8.11.0041 – DISTRIB.:14/03/2017 EXCDO/A:NEIF FEGURI 

NETO CPF/CNPJ Nº 523.011.841-53 CDA’s Nº/s 1173695 1420580 Valor 

da Execução: R$ 9.135,12 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL proposta na data supra pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa. Autos conclusos, foi 

determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme o Art. 174 Parág. único, inc. I da Lei 5.172/1966[1] 

– Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta 

Citação, a qual retornou COM a efetiva citação da Parte Executada. Em 

seguida, a Parte Executada, através de seu Advogado, interpôs EXCEÇÃO 

DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Eis o relato necessário. DECIDO. Ad cautelam, 

DÊ-SE VISTAS (PJe) à Fazenda Pública Municipal Exequente, através do 

Sr. Procurador Fiscal, para se manifestar acerca da EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta nestes autos eletrônicos, no prazo de 30 

(trinta) dias. INTIME-SE desta decisão o Patrono da Parte 

Executada-Excepta (PJe e DJe). Decorrido o prazo acima, COM ou SEM a 

manifestação da Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e remetam-se estes autos À CONCLUSÃO para decisão. 

CUMPRA-SE sucessivamente. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS Juíza de Direito mrj [1]. Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026304-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIZENANDO SANTANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DESPACHO EXEC. FISCAL MUNICIPAL Nº 

1026304-20.2017.8.11.0041 – DISTRIB.: 24/08/2017 EXCDO/A:SIZENANDO 

SANTANA CPF/CNPJ Nº 034.497.931-87 CDA’s Nº/s 2014 / 1072686 Valor 

da Execução: R$ 36.966,70 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL proposta na data supra pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa. Autos conclusos, foi 

determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme o Art. 174 Parág. único, inc. I da Lei 5.172/1966[1] 

– Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta 

Citação, a qual retornou COM a efetiva citação da Parte Executada. Em 

seguida, a Parte Executada, através de seu Advogado, interpôs EXCEÇÃO 

DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Eis o relato necessário. DECIDO. Ad cautelam, 

DÊ-SE VISTAS (PJe) à Fazenda Pública Municipal Exequente, através do 

Sr. Procurador Fiscal, para se manifestar acerca da EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta nestes autos eletrônicos, no prazo de 30 

(trinta) dias. INTIME-SE desta decisão o Patrono da Parte 

Executada-Excepta (PJe e DJe). Decorrido o prazo acima, COM ou SEM a 

manifestação da Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e remetam-se estes autos À CONCLUSÃO para decisão. 

CUMPRA-SE sucessivamente. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS Juíza de Direito mrj [1]. Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012401-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO DALCANALE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO TULIO BASTOS PEREIRA OAB - SC14204 (ADVOGADO)

 

Certifico que, em cumprimento à sentença proferida nos autos, impulsiono 

o presente feito para intimar a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, solver as custas processuais no valor de R$-1.329,12, 

conforme cálculos nos autos. Cuiabá-MT., 17 de julho de 2018 JANEIDE 

MARIA DA CRUZ SOUZA NEVES

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45851 Nr: 16934-30.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JL. MAT. P/CONST. LTDA, AVELINO ANTONIO 

REYES, DEOCLIDES DOS SANTOS BRUCEZE, JOÃO ROBERTO BRUCEZE, 

LUPÉRCIO BRUCEZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AVELINO ANTONIO REYES, Cpf: 

38537028800, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

DEOCLIDES DOS SANTOS BRUCEZE, Cpf: 87507650197, 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: 29/12/2000.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT em face de JL. MAT. P/CONST. 

LTDA, AVELINO ANTONIO REYESE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de @NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 001399-A/2000.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 14/11/2000

 - Valor Total: R$ 26.499,86 - Valor Atualizado: R$ 26.499,86 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: U R G E N T E Vistos em Correição,I – Cumpra-se 

INCONTINENTI e INTEGRALMENTE o despacho de fls. 151.

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, 
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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, 17 de julho de 2018

Eduardo José Graça da Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233071 Nr: 2404-11.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M L C MADEIRAS LAMINAS COMPENSADOS 

LTDA, JOANICE PEREIRA OTANO PEIXOTO, MANOEL FRANCISCO 

PEREIRA FILHO

 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): M L C MADEIRAS LAMINAS 

COMPENSADOS LTDA, CNPJ: 33676354000100 e atualmente em local 

incerto e não sabido MANOEL FRANCISCO PEREIRA FILHO, Cpf: 

06380298134, brasileiro(a), Telefone (65)36441639. 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: 14/02/2006.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT em face de M L C MADEIRAS 

LAMINAS COMPENSADOS LTDA, JOANICE PEREIRA OTANO PEIXOTOE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

@NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 92/2006.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 20/01/2006

 - Valor Total: R$ 15.513,55 - Valor Atualizado: R$ 15.513,55 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Cumpra-se despacho anterior. 

Cite-se conforme requerido.

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, 17 de julho de 2018

Eduardo José Graça da Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003735-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003735-59.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 15/03/2016 09:13:32 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO 

JOSÉ LTDA CNPJ: 03.935.566/0001-01 ADV.: GABRIEL AUGUSTO SOUZA 

MELLO VALOR DA CAUSA: R$ 6.499,19 CDA's Nº's 2013/0831659; 

2014/1029521. SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o 

pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) Nº(s) descritas na 

inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s). Foi determinada a citação 

da Empresa Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme 

Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos 

autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do 

presente executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos 

cofres públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo 

recursal, juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o relato necessário. 

DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO a Empresa 

Executada no pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pela Empresa 

Executada, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pela Empresa Executada, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 12 de julho de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501086-18.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESUS NATALINO GOULARTE DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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DISTRIBUIÇÃO: 22/02/2016 18:14:32 EXEQUENTE: Cuiabá Prefeitura 

Municipal EXECUTADO: JESUS NATALINO GOULARTE DE LIMA CPF Nº 

430.729.259-68 VALOR DA CAUSA: R$ 5.815,13 CDA's Nº's 2012 / 

0759624; 2015 / 1162153. SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) Nº(s) 

descritas na inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s). Foi 

determinada a citação do Executado, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o 

relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do 

pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado 

entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda 

Pública Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o 

débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento 

do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II 

e 925 do CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do 

CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o Executado no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo Executado, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 12 de julho de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500303-26.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANA BRAGE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNIC. Nº 0500303-26.2015.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 18/02/2016 12:42:16 EXEQUENTE: Cuiabá Prefeitura 

Municipal EXECUTADA: SUZANA BRAGE CPF nº 422.930.140-53 VALOR 

DA CAUSA: R$ 2.925,20 CDA's Nº's 2013/0872305 - 2014/1042957 

SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito 

representado pela(s) CDA(s) Nº(s) descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU(s). Foi determinada a citação da Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, juntando “Extrato do 

Contribuinte”. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos 

comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo 

extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o 

pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução 

fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c 

Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento 

nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado pela Fazenda Pública 

Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O PRESENTE PJe COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do débito executado. P. R. I. 

Considerando que a Fazenda Municipal Exequente desistiu do prazo 

recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente. CONDENO a Executada no pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser intimado 

pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, sob 

pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da 

Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pela Executada, com as baixas e 

anotações de estilo. CUMPRA-SE. Cuiabá, 12 de julho de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. 

Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A 

satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... 

Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; 

... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 

[3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o pagamento à vista, 

ou com o pagamento da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento 

integral dos honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 

5% (cinco por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos 

procuradores em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo 

Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem 

a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 

1988. § 1º O pagamento será realizado por meio de Documento Único de 

Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502095-15.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA CRISTINA BUNORO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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Prefeitura Municipal EXECUTADA: MARTA CRISTINA BUNORO CPF nº 

229.500.521-34 VALOR DA CAUSA: R$ 5.179,32 CDA's Nº's 

2012/0781060; 2013/0907554; 2014/1027945; 2015/1184585. SENTENÇA 

196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito 

representado pela(s) CDA(s) Nº(s) descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU(s). Foi determinada a citação do/a Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, juntando “Extrato do 

Contribuinte”. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos 

comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo 

extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o 

pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução 

fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c 

Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento 

nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado pela Fazenda Pública 

Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O PRESENTE PJe COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do débito executado. P. R. I. 

Considerando que a Fazenda Municipal Exequente desistiu do prazo 

recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente. CONDENO a Executada no pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser intimado 

pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, sob 

pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da 

Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pela Executada, havendo constatação da 

inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do 

Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pela Executada, com as baixas e 

anotações de estilo. CUMPRA-SE. Cuiabá, 13 de julho de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. 

Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A 

satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... 

Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; 

... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 

[3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o pagamento à vista, 

ou com o pagamento da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento 

integral dos honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 

5% (cinco por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos 

procuradores em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo 

Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem 

a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 

1988. § 1º O pagamento será realizado por meio de Documento Único de 

Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501474-18.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASIL OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501474-18.2015 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 16/02/2016 16:48:34 EXEQUENTE: Cuiabá Prefeitura 

Municipal EXECUTADA: EMPRESA BRASIL OESTE EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA - ME CNPJ Nº 03.536.158/0001-79 CDA’s Nºs: 201 

/0652348; 2012/0746555; 2013/0861636; 2014/1074802; 2015/1229789. 

VALOR DA CAUSA: R$ 6.636,24 SENTENÇA 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 da 

Empresa Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme 

Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos 

autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do 

presente executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos 

cofres públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo 

recursal, juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o relato necessário. 

DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2] . ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO a Empresa 

Executada no pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face 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 pela Empresa 

Executada, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pela Empresa Executada, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 13 de julho de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501430-96.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ANTONIO CALHAO (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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029718/7/2018 Página 303 de 507



MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501430-96.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 10:47:57 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADO: FERNANDO ANTONIO CALHAO CPF: 

207.293.241-68 VALOR DA CAUSA: R$ 7.786,96 CDA's Nºs: 2012 / 

0789228; 2013 / 0851712; 2014 / 1052590; 2015 / 1220273. SENTENÇA 

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, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, juntando “Extrato do 

Contribuinte”. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos 

comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo 

extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o 

pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução 

fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c 

Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento 

nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado pela Fazenda Pública 

Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O PRESENTE PJe COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do débito executado. P. R. I. 

Considerando que a Fazenda Municipal Exequente desistiu do prazo 

recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente. CONDENO o Executado no pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser intimado 

pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, sob 

pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da 

Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo Executado, havendo constatação da 

inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do 

Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo Executado, com as baixas e 

anotações de estilo. CUMPRA-SE. Cuiabá, 13 de julho de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. 

Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A 

satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... 

Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; 

... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 

[3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o pagamento à vista, 

ou com o pagamento da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento 

integral dos honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 

5% (cinco por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos 

procuradores em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo 

Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem 

a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 

1988. § 1º O pagamento será realizado por meio de Documento Único de 

Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500069-44.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA HELEM DE OLIVEIRA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0500069-44.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/02/2016 08:35:42 EXEQUENTE: Cuiaba 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: BENEDITA HELEM DE OLIVEIRA 

SANTOS CPF 161.450.541-15 VALOR DA CAUSA: R$ 5.289,79 CDA's 

Nºs: 2011/0565061; 2012/0758803; 2013/0840244; 2014/1018981. 

SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito 

representado pela(s) CDA's descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU's. Foi determinada a citação da Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, juntando “Extrato do 

Contribuinte”. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos 

comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo 

extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o 

pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução 

fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c 

Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento 

nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado pela Fazenda Pública 

Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O PRESENTE PJe COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do débito executado. P. R. I. 

Considerando que a Fazenda Municipal Exequente desistiu do prazo 

recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente. CONDENO a Executada no pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser intimado 

pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, sob 

pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da 

Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pela Executada, havendo constatação da 

inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do 

Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pela Executada, com as baixas e 

anotações de estilo. CUMPRA-SE. Cuiabá, 13 de julho de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. 

Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A 

satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... 

Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; 

... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 

[3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o pagamento à vista, 

ou com o pagamento da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento 

integral dos honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 

5% (cinco por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos 

procuradores em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo 

Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem 

a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 

1988. § 1º O pagamento será realizado por meio de Documento Único de 

Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001928-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PROMINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA OAB - MT3221/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1001928-04.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/02/2016 09:08:18 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: PROMINAS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA - ME CNPJ: 01.393.495/0001-29 ADV.: ADILSON DE 

CASTRO OLIVEIRA CDA's Nºs: 2012/0751823; 2013/0861165; 

2014/1080810; 2015/1234739. VALOR DA CAUSA: R$ 1.239.291,98- 

SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito 

representado pela(s) CDA's descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU's. Foi determinada a citação da Empresa Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, juntando “Extrato do 

Contribuinte” - NEGOCIAÇÃO 337712 - ID 10961643. Eis o relato 

necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento do 

crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as 

Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública 

Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, 

extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do 

mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 

925 do CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do 

CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO a Empresa 

Executada no pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pela Empresa 

Executada, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pela Empresa Executada, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 13 de julho de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500302-41.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

STEFANIE ADALGISA FERREIRA LIMA MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0500302-41.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/02/2016 08:31:42 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: STEFANIE ADALGISA FERREIRA LIMA 

MIRANDA CPF: 018.643.761-71 VALOR DA CAUSA: R$ 3.611,34 CDA's 

Nº's 2011/0603480; 2012/0805673; 2013/0856629; 2014/104590. 

SENTENÇA 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 da Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, juntando “Extrato do 

Contribuinte” - NEGOCIAÇÃO 312564 - ID 12855562. Eis o relato 

necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento do 

crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as 

Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública 

Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, 

extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do 

mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 

925 do CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do 

CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO a Executada no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pela 

Executada, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pela Executada, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 13 de julho de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500302-41.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

STEFANIE ADALGISA FERREIRA LIMA MIRANDA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0500302-41.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/02/2016 08:31:42 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: STEFANIE ADALGISA FERREIRA LIMA 

MIRANDA CPF: 018.643.761-71 VALOR DA CAUSA: R$ 3.611,34 CDA's 

Nº's 2011/0603480; 2012/0805673; 2013/0856629; 2014/104590. 

SENTENÇA 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 da Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, juntando “Extrato do 

Contribuinte” - NEGOCIAÇÃO 312564 - ID 12855562. Eis o relato 

necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento do 

crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as 

Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública 

Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, 

extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do 

mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 

925 do CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do 

CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO a Executada no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pela 

Executada, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pela Executada, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 13 de julho de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501747-94.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA SILVIA ROSSINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DYNAIR ALVES DE SOUZA OAB - MT4902/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501747-94.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/02/2016 07:44:10 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: APARECIDA SILVIA ROSSINI CPF: 

349.965.599-34 CDA's Nºs: 2012/0741352; 2013/0930735; 2014/1076955; 

2015/1229813. VALOR DA CAUSA: R$ 5.655,30 SENTENÇA 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 da Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme 

Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos 

autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do 

presente executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos 

cofres públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo 

recursal, juntando “Extrato do Contribuinte” - NEGOCIAÇÃO 315132 - ID 

12860311. 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. 

INTIMEM-SE as Partes, atentando-se para a petição de ID 5488818. 

Considerando que a Fazenda Municipal Exequente desistiu do prazo 

recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente. CONDENO a Executada no pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser intimado 

pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, sob 

pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da 

Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pela Executada, havendo constatação da 

inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do 

Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pela Executada, com as baixas e 

anotações de estilo. CUMPRA-SE. Cuiabá, 13 de julho de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. 

Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A 

satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... 

Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; 

... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 

[3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o pagamento à vista, 

ou com o pagamento da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento 

integral dos honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 

5% (cinco por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos 

procuradores em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo 

Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem 

a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 

1988. § 1º O pagamento será realizado por meio de Documento Único de 

Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501307-98.2015.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA MARIA VARANIS NUNES GALVAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501307-98.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/02/2016 18:17:21 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: DALVA MARIA VARANIS NUNES 

GALVAO CPF: 329.507.721-53 VALOR DA CAUSA: R$ 7.515,64 CDA's 

Nºs: 2012/0732637; 2013/0889367; 2014/1031243; 2015/1121955. 

SENTENÇA 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 da Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, juntando “Extrato do 

Contribuinte” - NEGOCIAÇÃO 314963 - ID 11294685. Eis o relato 

necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento do 

crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as 

Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública 

Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, 

extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do 

mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 

925 do CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do 

CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO a Executada no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pela 

Executada, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pela Executada, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 13 de julho de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501745-27.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA SILVIA ROSSINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DYNAIR ALVES DE SOUZA OAB - MT4902/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501745-27.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/02/2016 07:42:59 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: APARECIDA SILVIA ROSSINI CPF: 

349.965.599-34 VALOR DA CAUSA: R$ 5.655,30 CDA's Nºs: 

2012/0741351; 2013/0905257; 2014/1076954; 2015/1229812. SENTENÇA 

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 da Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, juntando “Extrato do 

Contribuinte” - NEGOCIAÇÃO 315131 - ID 12860035. 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. INTIMEM-SE as Partes, atendendo 

para o que consta da petição de ID 5519737 e seus anexos 

(Substabelecimentos). Considerando que a Fazenda Municipal Exequente 

desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta 

sentença imediatamente. CONDENO a Executada no pagamento das 

custas processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser 

intimado pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, 

sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 

da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pela Executada, havendo constatação da 

inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do 

Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pela Executada, com as baixas e 

anotações de estilo. CUMPRA-SE. Cuiabá, 13 de julho de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. 

Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A 

satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... 

Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; 

... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 

[3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o pagamento à vista, 

ou com o pagamento da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento 

integral dos honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 

5% (cinco por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos 

procuradores em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo 

Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem 
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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): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 41086 Nr: 2142-15.2018.811.0082

 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: PEDRO LACHOVICZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE GESTÃO FLORESTAL 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/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, pra trazer aos 

autos 01(uma) cópia da inicial , e para no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar o valor de R$ 67,74 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 JOSÉ REINALDO MENDES DOS SANTOS, Banco do Brasil, 

Agência 3499-1, Conta Corrente 7864-6, não podendo ser efetuado 

através de envelope. Os oficiais de justiça que cumprem os mandados 

são os lotados no JUVAM/VEMA.

Nada mais.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 24221 Nr: 663-26.2014.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO GONÇALVES LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLOS ALBERTO GONÇALVES LEMES, 

Cpf: 49558072168, brasileiro(a), casado(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: 02/07/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT em face de CARLOS ALBERTO GONÇALVES 

LEMES, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Crédito não 

Tributário, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

0959479/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 16/06/2014

 - Valor Total: R$ 9.822,94 - Valor Atualizado: R$ 9.822,94 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Cumpra-se a decisão 

retro.Cuiabá, 23 de outubro de 2017.Rodrigo Roberto CurvoJuiz 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, Eliana Montilha dos 

Santos, digitei.

Cuiabá, 16 de julho de 2018

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 26776 Nr: 1257-06.2015.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovani Belatto Guizardi ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lilian Paula Alves Modesto da 

Costa - Procuradora do Municipio - OAB:10730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GIOVANI BELATTO GUIZARDI ME, CNPJ: 

02693037000178. 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: 25/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT em face de GIOVANI BELATTO GUIZARDI ME, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de credito tributário, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1243605/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 14/09/2015

 - Valor Total: R$ 10.876,82 - Valor Atualizado: R$ 10.876,82 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido da parte exequente no que 

tange ao pagamento de diligência, devendo o Sr. meirinho cumprir o 

mandado independente do depósito de diligência, tendo em vista que a 

Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular 

n. 213/2017-CGJ, determinou que os Oficiais de Justiça cumpram 

mandados nos processos que envolvam à Fazenda Pública, sem o 

recolhimento antecipado de diligência, em razão da decisão proferida pelo 

Superior Tribunal de Justiça que suspendeu a medida liminar proferida nos 

autos do Agravo Regimental Cível n. 1000783-02.2017.8.11.0000.Por outro 

lado, considerando a certidão de fl. 60, defiro o pedido de citação por 

edital, formulado à fl. 64.Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 

20 de março de 2018.

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, Eliana Montilha dos 

Santos, digitei.

Cuiabá, 16 de julho de 2018

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34215 Nr: 1446-13.2017.811.0082

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MINIGUINI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCIO MINIGUINI DOS SANTOS, Cpf: 

04465129157, Filiação: Lucimar Miniguini dos Santos e Mario Marcio dos 

Santos, data de nascimento: 31/01/1992, brasileiro(a), natural de Varzea 

Grande-MT, solteiro(a), operador de maquinas. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 
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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.

Despacho: Vistos. 1. Cuida-se de denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra MARCIO MINIGUINI DOS 

SANTOS, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do delito descrito 

no artigo 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, em razão de ter 

transportado madeira sem a Guia Florestal em 08-07-2015. 2. Presentes 

os requisitos de admissibilidade da ação penal – indícios de autoria (fls. 

8/9 e 17/18) e prova da materialidade (fls. 10/14) – e não sendo verificada 

nenhuma das hipóteses previstas no artigo 395, do CPP, recebo a 

denúncia oferecida contra o(s) acusado(s), dando-o(s) como incurso(s) 

nas penas do(s) artigo(s) nela mencionado.3. Cite-se o(s) réu(s), por 

edital, para que apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez). 

4. O edital, com prazo de dilação de 15 dias, deverá ser publicado em 

jornal de grande circulação, no diário oficial e afixado no átrio deste juízo. 

5. Faça consignar no ato de citação as regras do art. 396-A e seus 

parágrafos, incluídos pela Lei 11.719/2008, quais sejam: “Art. 396-A. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário. §1.º A exceção será 

processada em apartado, nos termos dos arts. 95 a 112 deste Código. 

§2.º Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, 

não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, 

concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) dias".6. Não sendo 

apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não 

constituir defensor, dê-se vista ao Ministério Público para que requeira o 

que entender necessário.7. Cumpra-se.Cuiabá, 14 de maio de 2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Renata Maura P, S, 

Paim, digitei.

Cuiabá, 09 de julho de 2018

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 29969 Nr: 1596-28.2016.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCOL COMPANHIA AGRICOLA E COMERCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Eduardo da Costa e 

Silva - OAB:13752/MT, IANDRI LOTUFO PULCHÉRIO - OAB:OAB/MT 

23.542, JOELSON ELEUTÉRIO GOMES - OAB:OAB/MT 21.893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de fls. 964/967 redesigno audiência de instrução e 

julgamento para o dia 24-10-2018 às 15h.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28503 Nr: 698-15.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAIR DAS DORES CORREA MARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reicyla Bruna Oliveira - 

OAB:20623

 Certifico que foi indeferido o pedido solicitado pela parte, conforme 

despacho de fls. 40.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28337 Nr: 537-05.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE VIEIRA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR HUGO BENA MEDEIROS 

- OAB:OAB/MT 18.762/O

 Certifico que foi indeferido o pedido da justiça gratuita solicitado pela 

parte, conforme despacho de fls. 79.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 30984 Nr: 2430-31.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOISE SANTOS FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marina Beatriz Figueiredo 

Salles de Figueiredo - OAB:OAB/MT 8009

 Certfico e dou fé que, impulsiono os autos com a finalidade de intimar a 

Advogada Marina Beatriz Figueiredo Salles de Figueiredo OAB/MT 8009, 

para retirar a petição embargos à execução a fim de distribuir, no prazo de 

cinco dias.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Edital

AUTOS Nº 12240-63.2010.811.0042

 SITUAÇÃO DO RÉU: Solto

ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

RÉU/REEDUCANDO(S): Levi Marques da Conceição e Cristiano Antônio da 

Silva, Cpf: 01135858101, Rg: 1642495-6 SSP MT Filiação: Paulino Antônio 

Filho e Geraldina Leonarda da Costa e Silva, data de nascimento: 

17/10/1987, brasileiro, natural de Cuiabá-MT, Endereço: Rua G, lote 10, qd. 

64, (2ª Etapa), Bairro: 1º de Março, Cidade: Cuiabá-MT, fone: 

99266-5042/9922-9967.

 FINALIDADE: Proceder a intimação do acusado Cristiano Antônio da Silva, 

para tomar ciência do r. despacho de fl. 450, na conformidade do 

despacho abaixo transcrito, para que no prazo de 10 (dez) dias, a juntada 

do instrumento procuratório, bem como informar o número da inscrição do 

seu advogado na OAB, sob a advertência de que diante de sua inércia, a 

sua defesa ficará a cargo do DEFENSORIA PÚBLICA.

 DESPACHO/DECISAO: "...Ante a renúncia de fls. 418, a fim de se evitar 

futura argüição de nulidade, intime-se o acusado Cristiano Antonio da 

Silva, para constituir novo defensor. Caso não seja encontrado a sua 

intimação deverá ocorrer via edital, no prazo de 10 (dez) dias, com 

advertência de que assim não procedendo sua defesa ficará a cargo da 

Defensoria Pública, nessa hipótese, nomeada. Após, intimem-se as partes 

para os fins do artigo 422 do CPP, sob pena de preclusão, devendo, ainda, 

atualizarem o endereço das testemunhas que, na oportunidade, arrolarem. 

Em seguida, conclusos para inclusão do feito na pauta de julgamentos pelo 

Tribunal do Júri. 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, , digitei.

AUTOS Nº 19582-62.2009.811.0042

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(RÉ,S): Oysis Umbelino da Silva, Rg: 826984 SSP MT Filiação: Umbelino 

Thimóteo da Silva e Sebastiana Martins de Oliveira, data de nascimento: 

01/04/1965, brasileiro, natural de Acorizal-MT.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A,S) RÉU(S) acima qualificado(a,s), para que 

compareça(m) perante este Juízo, no Edifício do Fórum, sito no endereço 

ao final indicado, no dia 04 de SETEMBRO de 2018 , às 13h30m, a fim de 
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ser submetido a Julgamento, nos autos do processo supra mencionado, 

na conformidade do despacho abaixo transcrito ou cuja(s) cópia(s) 

segue(m) anexa(s).

 DESPACHO/DECISÃO: "...Não havendo diligências a ser realizadas e nem 

outras irregularidades a ser sanadas, DOU COMO PREPARADO o 

presente processo, ordenando que o pronunciado seja submetido a 

julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, cuja sessão designo para o dia 04 

de setembro de 2018, às 13h30min, no Plenário do Tribunal do Júri desta 

capital. Tome a Srª Gestora as providências cabíveis à realização do ato, 

expedindo-se o necessário. Requisitem-se as F.A.C. como de costume e 

requerido pelas partes. 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, , digitei.

AUTOS Nº 2788-34.2007.811.0042

 ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(RÉ,S): Jose Evangelista dos Santos Damasceno, Filiação: José 

Pereira Damaceno e Ubelina Batista dos Santos, data de nascimento: 

24/10/1970, brasileiro, natural de Benedito Leite-MA, Endereço: Rua Vinte 

e Tres, 330 Cb, Cidade: Cuiabá-MT e

 Ademilson Bezerra Rodrigues, Filiação: Neuzery Costa Rodrigues e 

Sinézio Bezerra Rodrigues, data de nascimento: 02/02/1984, brasileiro, 

natural de Paranaíba-MS, Endereço: Assentamento Boa Esperança, Bairro: 

Osmar Cabral, Cidade: Cuiabá-MT.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A,S) RÉU(S) acima qualificado(a,s), para que 

compareça(m) perante este Juízo, no Edifício do Fórum, sito no endereço 

ao final indicado, no dia 12 de NOVEMBRO de 2018, às 13h30m, a fim de 

ser submetido a Julgamento, nos autos do processo supra mencionado, 

na conformidade do despacho abaixo transcrito ou cuja(s) cópia(s) 

segue(m) anexa(s).

DESPACHO/DECISÃO: "...Ante a Portaria juntada às fls. 382, redesigno a 

sessão de julgamento para o dia 12 de novembro de 2018, às 13h30m. 

Tomem-se as providências cabíveis à realização do ato, expedindo-se o 

necessário. 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, , digitei.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 139372 Nr: 12408-02.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

FERNANDA VERONICA DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉIA MARQUES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO C. M. 

CORBELINO - OAB:5486-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166-B, JACQUELINE CURVO RONDON - OAB:11017, 

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - OAB:OAB/MT 17.563, 

MARCELA BALIEIRO SOUKEF - OAB:9502

 IMPULSIONO estes autos para intimar o DEFENSOR DO ACUSADO Dr. 

ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA OAB/MT 7.166-B e o DR. LUIZ 

GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO, para que se manifesteM na fase 

do art. 422 do CPP, no prazo legal, sob pena de preclusão.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 366116 Nr: 6010-63.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIAN PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT, JOSEILDE SOARES CALDEIRA - 

OAB:15236/MT

 CERTIDÃO PARA INTIMAÇÃO DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Certifico, nesta data, que, em observação e atendendo à determinação da 

Corregedoria Geral de Justiça no Termo de Correição Nº 265/2016, na 

forma que preconiza artigo 431 da CNGC: "O Gestor Judiciário manterá 

rigoroso controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 03 dias, sob pena de perder o direito à vista fora de Cartório, 

multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção 

da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e 

imposição de multa" intimo o advogado JOSEILDE SOARES CALDERA, 

OAB N. 12955/MT, para devolução, no prazo de 03 dias, dos autos acima 

descritos, com carga desde a data de 19/06/2018, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 446502 Nr: 23432-80.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY SANTANA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9405/MT

 CERTIDÃO PARA INTIMAÇÃO DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Certifico, nesta data, que, em observação e atendendo à determinação da 

Corregedoria Geral de Justiça no Termo de Correição Nº 265/2016, na 

forma que preconiza artigo 431 da CNGC: "O Gestor Judiciário manterá 

rigoroso controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 03 dias, sob pena de perder o direito à vista fora de Cartório, 

multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção 

da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e 

imposição de multa" intimo o advogado FABIO MOREIRA PEREIRA, OAB N. 

5006/MT, para devolução, no prazo de 03 dias, dos autos acima descritos, 

com carga desde a data de 16/03/2018, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 360388 Nr: 23156-54.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UESDRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVIRA KELLI DE ALMEIDA 

CRUZ - OAB:1864/RO

 Vistos, etc.

Considerando a informação de que o recuperando foi preso pela prática 

de outro delito (ação penal cód. 495688, da 5ª vara desta Comarca), e que 

foi solto por meio de HC, designo para o dia 30/07/2018, às 14h00min, a 

realização de audiência de apresentação e justificação.

Intime-se o reeducando; 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.: 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,

Tendo em vista a não realização da escolta do recuperando para esta 

audiência, por motivo não justificado, não me resta outra alternativa senão 

redesignar o presente ato para o dia 18/07/2018, às 14:00 horas.

 Requisite-se o recuperando.

Ciência às partes.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 444914 Nr: 21756-97.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO MARIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 Vistos,

Tendo em vista a não realização da escolta do recuperando para esta 

audiência por motivo não justificado, não me resta outra alternativa senão 

redesignar o presente ato para o dia 18/07/2018, às 14:00 horas.

 Requisite-se o recuperando.

Ciência às partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 145560 Nr: 12599-47.2009.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ARCANJO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZAID ARBID - OAB:1.822 A

 Vistos, etc.

Pelos motivos da suspeição por mim já declarados no ano de 2007 no 

processo criminal n.º 132/2007 que tramitou perante a 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Sinop/MT e com fundamento no artigo 145, §1°, do CPC/2015, 

firmo a minha suspeição também neste executivo de pena, por motivo de 

foro íntimo.

Encaminhe-se ao substituto legal.

Comunique-se ao Conselho da Magistratura.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 343392 Nr: 3462-02.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MENDERSON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR MOURA ROSA NETO - 

OAB:OAB/MT 19.294, RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - 

OAB:12.913/MT

 Trata-se do processo executivo de pena que tramita em desfavor de 

LEANDRO MENDERSON DOS SANTOS.

Não havendo manifestação contrária, homologo o cálculo de fl. 224.

Às fls. 235, 238/240 e 243 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. 247/248).

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 15.04.2018.

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. 243).

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 LEANDRO MENDERSON DOS SANTOS.

Com vistas a estabelecer as regras do novo regime, designo o dia 

18/07/2018 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, 16 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.: 332653 Nr: 13210-92.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYLTON LEITE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNA ALVES DA COSTA - 

OAB:252806/SP

 Vistos, etc.

Cuida-se de processo executivo de pena do reeducando AYLTON LEITE 

DE ALMEIDA, que cumpre a pena de 07 (sete) anos de reclusão, em 

regime inicial fechado.

 Instado a se manifestar, o representante ministerial requereu seja 

declarada a extinção da pena do penitente, devido ao seu integral 

cumprimento.

É o breve relatório.

Fundamento.

DECIDO.

O art. 66 da Lei de Execuções Penais prevê, dentre as competências do 

Juízo de execução penal, a atribuição da declaração de extinção de 

punibilidade e, consequentemente, a declaração da extinção da pena pelo 

seu cumprimento.

Assim, em consonância com a manifestação favorável do Ministério 

Público, tem-se que a pena imposta nestes autos já foi cumprida 

integralmente, consoante cálculo de fls. 110.

Ante o exposto, em razão do cumprimento integral da pena imposta, do 

presente executivo de pena, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

AYLTON LEITE DE ALMEIDA, para todos os fins de direito.

Notifique-se o recuperando para que efetue o pagamento da pena de 

multa no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa.

Transitada em julgado, arquive-se.

Às URGENTES providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 374349 Nr: 15534-84.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON GUILHERME CHICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON DA SILVA 

MARQUES - OAB:16877/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Processo Executivo de Pena em desfavor do reeducando 

Robson Guilherme Chica.

O Ministério Público requer a extinção da punibilidade do apenado, 

justificando que sobreveio a notícia de sua morte, comprovada através da 

certidão de óbito (fls. 65).

É o relato. Decido.

Preceitua o art. 107, inc. I do CP, que: extingue-se a punibilidade: I – pela 

morte do agente, fazendo com que o Estado perca o jus puniendi.

Assim, diante a certidão de óbito do reeducando acostada aos autos, 

reconheço a ocorrência da extinção da punibilidade da pretensão 

executória estatal relativa à Guia de Execução objeto desses autos pela 

morte do apenado.

ISTO POSTO, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE ESTATAL quanto ao 

crime descrito nos autos pela morte do reeducando LEO ANTONIO.

Arquivem-se os autos, procedendo-se as baixas de estilo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 505214 Nr: 44218-14.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGOR VINICIUS CALIXTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: anna rubia pedrosa e silva - 

OAB:23302/0

 Vistos,

 Determino que se inicie o cumprimento da pena no regime ABERTO, sob 

as seguintes condições:

I. Comparecer mensalmente em juízo para:

 a) assinar o termo de comparecimento;

 b) comprovar as suas atividades lícitas (holerite do mês);

 c) trazer prova da residência fixa ( Conta de água, luz ou telefone);
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 II. Não se ausentar da Comarca, nem mudar de residência, sem prévia 

autorização deste Juízo;

d) Não andar armado;

e) Não ingerir bebidas alcoólicas ou drogas;

 f) Não frequentar bares, boates, casa tolerância e locais de reputação 

duvidosas;

 g) Recolher-se todos os dias, inclusive nos sábados, domingos e 

feriados, às 22:00 horas, em sua residência, sair para o trabalho a partir 

das 06:00 horas, sob pena de revogação do benefício.

 A seguir o MM. Juiz advertiu-o das cominações contidas no art. 118 da 

LEP e perguntou-lhe se aceitava as condições impostas, tendo o 

reeducando dito que estava de pleno acordo, bem como ciente de que não 

as cumprindo sujeitar-se-á às sanções acima elevadas.

Aguarde-se o cumprimento da pena.

Expeça-se alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 97077 Nr: 3232-67.2007.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO DOS SANTOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453

 Vistos etc,

Ao Ministério Público para manifestação.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 354545 Nr: 16212-36.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERS ARAÚJO DE CERQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA 

RONDON - OAB:8932/MT, VALDEVINO VIEIRA GUIMARÃES - 

OAB:17692/MT

 Vistos, etc.

Versam os autos acerca de pedido de remição pelo trabalho e estudo.

Quanto ao pedido de remição pelo trabalho, DECLARO remidos 66 

(sessenta e seis) dias da pena do reeducando, em razão dos 200 

(duzentos) dias inéditos de labor.

No que se refere ao pedido de remição pelo estudo, acolho a 

manifestação do ministério público, e a fim de proceder à análise da 

remição pretendida, determino a expedição de ofício ao Diretor da Unidade 

Prisional em que o penitente encontra-se custodiado, solicitando que 

aquela direção manifeste sobre a veracidade dos certificados embricados 

às fls. 558/559, informando a forma como foi ministrado o curso.

Com o aporte das informações, novas vistas ao MPE.

Sem prejuízo, elabore-se novo cálculo de liquidação de pena, após, vistas 

às partes, conforme disposto no artigo 126, § 8º da LEP.

 Às providências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 509082 Nr: 1862-67.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON HENRIQUE DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA 

RONDON - OAB:8932/MT

 Vistos etc,

Elabore-se cálculo de pena e, após, às partes para manifestação.

Sem prejuízo, determino a submissão do recuperando aos exames 

previstos nos artigos 5º e 8º da LEP, bem como a juntada de atestado de 

comportamento carcerário e de trabalho, se houver.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 306661 Nr: 4240-40.2011.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO CARVALHO ROCHA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELDER KENNIDY DE ALMEIDA 

SANTOS - OAB:18890/MT

 Vistos.

Ante a chegada de nova guia, atualize-se o cálculo de pena.

Após, vista às partes.

Às providências.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 522462 Nr: 14503-87.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO FRANCO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 13.171

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DR. MÁRCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA. OAB/MT: 13.171

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

20/08/2018, ÀS 13:30 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, diante do contido na certidão de fls. 35, 

redesigno o dia 20/08/2018 às 13:30 horas para realização da audiência 

(01 testemunha). Comunique-se o juízo deprecante. Intime-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 506310 Nr: 45283-44.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR CANDIDO DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTINO ANTÔNIO DA 

SILVA NETO - OAB:6.707/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ FAZE 403 DO CPP

Prazo:05(CINCO)

Intimando:DR. FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - OAB/MT 6707

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

mais precisamente para manifestar(em) no prazo e para os fins previstos 

na fase 403 do CPP, em conformidade com a Lei 11.719/2008 de 

20/06/2008, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Joilson Ribeiro

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 359631 Nr: 22235-95.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO NUNES MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 
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BRAGA - OAB:12572/MT, FLAVIA CAROLINE TAQUES FERREIRA - 

OAB:9131

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO(S) P/ AUDIÊNCIA

Prazo:05(CINCO)

Intimando:DR. CARLOS EDUARDO P. BRAGA - OAB/MT 12572

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

13/08/2018, ÀS 16:40 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Joilson Ribeiro

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 339067 Nr: 20502-31.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE FREIRE ALVES - 

OAB:12952/MT, MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - OAB:2030, 

WELLINGTON GOMES DA SILVA BASTOS - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS P/ AUDIÊNCIA

Prazo:05(CINCO)

Intimando:DR. MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - OAB/MT 203

DR. WELLINGTON GOMES DA SILVA BASTOS - OAB/MT 8862

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

09/08/2018, ÀS 13:30 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Joilson Ribeiro

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 509247 Nr: 2019-40.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON DA CRUZ SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA 

RONDON - OAB:8932/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCÉLIA CRISTINA 

OLIVEIRA RONDON, para devolução dos autos nº 2019-40.2018.811.0042, 

Protocolo 509247, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 128589 Nr: 15852-77.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDSS, AFDS, MSDS, HRSB, ILDSS, GAS, 

EGDS, SDSS, JDCS, VCSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAONI TEIXEIRA DOS SANTOS - 

OAB:15468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, EVALDO FERNANDES 

BONFIM - OAB:14635/PR, JONATHAN CARVALHO AZEVEDO - 

OAB:10543-E, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - OAB:279654-SP, 

RICARDO GOMES SANCHES - OAB:267745, ROSANI DAL SOTO 

SANTOS - OAB:12645, VALBER MELO - OAB:8.927/MT, VICTOR HUGO 

DA SILVA PEREIRA - OAB:11625/MT, WAGNER SOUZA SANTOS - 

OAB:6521

 Processo cód. 128589

Acusados: Marcelo Soares da Silva e Outros.

Marcelo Soares da Silva foi denunciado como incurso nas penas do artigo 

155, § 4º, inciso IV c/c art. Art. 29 ambos do Código Penal Brasileiro.

 Às fls. 1.442, houve a juntada da Certidão de Óbito.

 Em manifestação deitada às fls. 1.473-1.474, o ilustre Membro do 

Ministério Público, Dr. Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho, pugnou pela 

extinção do presente feito, em razão da morte do agente.

 Relatei.

 Decido.

 Razão assiste ao laborioso Promotor de Justiça, já que, analisando os 

presentes autos, verifica-se pela juntada da Certidão de Óbito de fls. 

1.442, que o Acusado faleceu tendo como causa morte traumatismo 

crânio encefálico por acidente de trânsito.

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. 

1.473-1.474, com fulcro no art. 107, I do CP, declaro extinta a punibilidade 

do acusado Marcelo Soares da Silva.

Transitada em julgado, procedam-se as baixas com anotações e 

comunicações de estilo em relação ao denunciado Marcelo Soares da 

Silva, corrigindo-se a autuação.

P.R.I.C.

 Cuiabá, 16 de julho de 2018.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 487872 Nr: 27418-08.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLEX SANDRO GOMES DOS SANTOS, LUIS 

HENRIQUE TIBALDI KLEY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉSAR CARVALHO FRUTOSO 

- OAB:15.375, HÉLIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JÚNIOR - 

OAB:13.555/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LECI GOMES DOS SANTOS, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR A INTERESSADA ACIMA QUALIFICADA, PARA 

COMPARECER NESTA SECRETARIA A FIM DE RESTITUIR O APARELHO 

CELULAR SAMSUNG GALAXY J2, PRIME, DUOS TV, COR PRETA, COM 

VISOR TODO DANIFICADO, CONFORME DETERMINAÇÃO

Resumo da Inicial: No dia 23 de julho de 2017, por volta das 00h30 min, em 

via pública, situada no Bairro: Novo Paraíso II, em Cuiabá - MT, os 

denunciados Allex Sandro e Luís Henrique, mediante grave ameaça 

axercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si, um veículo e 

quantia em dinheiro, pertencentes a vítima Wilbber Mendes dos Santos

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  A Ç Ã O  P E N A L  P Ú B L I C A  N . º 

27418-08.2017.811.0042(CÓDIGO: 487872) AUTOR:MINISTÉRIO 

PÚBLICORÉU(S):ALLEX SANDRO GOMES DOS SANTOSLUIS HENRIQUE 

TIBALDI KLEYVistos etc.Considerando a não localização do endereço da 

Sra. Leci Gomes Dos Santos para a restituição do aparelho celular, 

conforme fls. 160/161, intime-se por edital, contudo encaminhem-se os 

autos à Defensoria Pública para manifestar acerca da não localização da 

Sra. Leci.Após, retorne-me os autos conclusos.Cumpra-se. Cuiabá - MT, 

11 de julho de 2018. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thandara Araújo 

Thaines, digitei.

Cuiabá, 16 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.: 514717 Nr: 7218-43.2018.811.0042
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO TORRES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO SANCHES FILHO - 

OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 7218-43.2018.811.0042 (CÓDIGO: 514717)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: ROBERTO TORRES DE ALMEIDA

 Vistos etc.

 Analisando a Resposta à Acusação apresentada pela defesa do acusado 

às fls. 90/103, verifico que a mesma não localizou a denúncia oferecida 

pelo Ministério Público, encartada às fls. 04/05 dos presentes autos, tendo 

embasado seus requerimentos apenas na folha de encaminhamento da 

denúncia a este juízo encartada à fl. 80 destes autos.

Sendo assim, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas à defesa, 

para, querendo, retifique a Resposta à Acusação em favor do acusado.

Transcorrendo o prazo acima assinalado e permanecendo inerte a defesa, 

ocorrerá o prosseguimento do feito.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 16 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.: 309718 Nr: 7429-26.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBERTON CARLOS PEREIRA DA SILVA, 

FLÁVIO TEIXEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUARES ANTONIO BATISTA 

DO AMARAL - OAB:, JUARES ANTONIO BATISTA DO AMARAL - 

OAB:2638, Raul Claudio Brandão - OAB:19.145

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 7429-26.2011.811.0042 (CÓDIGO: 309718) 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉUS: WEBERTON CARLOS PEREIRA DA 

SILVA FLÁVIO TEIXEIRA DA SILVA SENTENÇA 3. Dispositivo: Por todo o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na 

denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para: - CONDENAR o 

acusado FLÁVIO TEIXEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, pela prática 

do crime descrito no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, com a 

aplicação das atenuantes dispostas no art. 65, incisos I e III, alínea “d”, do 

Código Penal; - ABSOLVER o acusado WEBERTON CARLOS PEREIRA DA 

SILVA, qualificado nos autos, com fundamento no art. 386, VII, do Código 

de Processo Penal. 6. Pena Definitiva: TORNO DEFINITIVA a pena do réu 

FLÁVIO TEIXEIRA DA SILVA, já qualificado nos autos, em 06 (seis) anos, 

02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, 

fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente. Ante a pena 

aplicada ao acusado na prática de crime contra o patrimônio, fixo como 

regime inicial de cumprimento da pena o SEMIABERTO, nos termos do art. 

33, § 2º, “b”, do Código Penal. 9. Deliberações Finais: Com relação aos 

objetos apreendidos (fl. 62), decreto o perdimento. Se as apreensões se 

referirem a objetos sem valor econômico, determino a sua destruição, e 

em se tratando de objetos que possuem valor econômico, proceda-se ao 

leilão ou doação, conforme cada caso, tudo conforme previsto na CNGC. 

Isento o acusado do pagamento das custas e despesas processuais. 

Intimem-se as vítimas, conforme determinação constante no artigo 201, § 

2º do CPP. Eventual detração será realizada pelo juízo da execução. Com 

o trânsito em julgado, expeça-se guia para a execução da pena, 

instruindo-a com as peças, nos termos do que dispõe a CNGC. Após, 

comunique-se a condenação via sistema INFODIP, certifique-se e 

arquive-se. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 16 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.: 380724 Nr: 22468-58.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL CORREIA ALEIXO, JEFFERSON 

GARCIA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO DO CARMO FERREIRA - 

OAB:15693/E, MOACIR ALMEIDA FREITAS - OAB:, RAQUEL CALMON 

FREITAS COSTA - OAB:12368-B

 PROCESSO CRIME Nº: 22468-58.2014.811.0042 (Código: 

380724)AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉUS:RAPHAEL 

CORREIA ALEIXOJEFFERSON GARCIA FERREIRAVistos etc.1. 2. 

Fundamentação:Inicialmente, verifica-se que há informação de que o 

acusado RAPHAEL encontra-se segregado no Estado de Minas Gerais (fl. 

301), desta forma, depreque-se Carta Precatória para realização do 

interrogatório do acusado.Defiro parcialmente o pedido Ministerial de fls. 

311/312 e HOMOLOGO o pedido de desistência da oitiva da testemunha 

WILSON.3. Deliberações:Em dando seguimento ao feito, designo a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 16.08.2018 às 

16h00min.Contudo, verifica-se que a defesa dos acusados (fl. 157), após 

apresentação de Resposta à Acusação se manteve inerte nos autos, não 

mais comparecendo nos atos designados por este juízo, nem tampouco 

manifestou-se quanto às suas testemunhas ausentes, conforme se vê às 

fls. 242, 263, 287, 299 e 308.Desta forma, certifique-se o decurso de 

prazo para defesa dos acusados se manifestar quanto às decisões de 

fls. 287 e 308, sob pena preclusão e aplicação de multa.Considerando que 

o ofício de fl. 298, noticia que a testemunha policial João Bosco 

encontra-se inativo desde 18.10.2017 da Polícia Militar, intime-o no 

endereço constante à fl. 298.Oficie-se ao Comando Geral da Polícia Militar 

requisitando as providências necessárias para que a testemunha policial 

Roseli Márcia, compareça ao ato designado.Ressalto que as partes 

deverão comparecer aptas para apresentação de alegações orais em 

audiência.Às providências.Cuiabá - MT, 13 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.: 525921 Nr: 17865-97.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR BISPO DOS SANTOS JUNIOR, VITOR 

HUGO QUEIROZ DA SILVA, LEANDRO PIASECKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUSTAVO FERNANDES 

MELO - OAB:18188/MT

 PROCESSO N.º 17865-97.2018.811.0042 (CÓDIGO: 525921) RÉU(S): 

ADEMIR BISPO DOS SANTOS JUNIORVITOR HUGO QUEIROZ DA 

SILVALEANDRO PIASECKIVistos etc.I - Havendo nos autos material 

probatório mínimo e potencialmente apto a deflagrar a persecutio criminis, 

RECEBO a denúncia oferecida pelo Ministério Público, uma vez que 

preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e 

inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do mesmo Codex.II - Citem-se os 

acusados para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação.Colacione no mandado a advertência de que os denunciados, 

em suas respostas, poderão arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A, CPP). Havendo 

nos autos, conste no mandado de citação pontos de referências para a 

localização do endereço residencial e/ou comercial dos réus. – artigo 

1.373, § 1°, da CNGC.III - Certificada a necessidade de nomeação de 

defensor público, desde já, NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca 

para exercer a defesa dos acusados, devendo para tanto, com fulcro no 

art. 396-A, § 2º, do CPP, ser aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar resposta.IV – Havendo pedido de restituição, por ato 

ordinatório, ouça o Ministério Público acerca da necessidade de 

manutenção da apreensão, antes de encaminhar os autos conclusos ao 

gabinete. Observe-se que os documentos pessoais devem ser restituídos 

à parte independente de ordem, consoante artigo 1.472, § 2. VII – 

Conforme requerimento ministerial (fls. 168/169) determino o 

ARQUIVAMENTO PARCIAL do Inquérito Policial apenas no que diz respeito 

aos crimes tipificados no art. 288 c.c. art. 330, do Código Penal e art. 175, 

do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que não há nos autos elementos 

contundentes de autoria e materialidade para que tenha concorrido ou 

praticado o delito.Às providências.Cuiabá - MT, 29 de junho de 2018.LÍDIO 

MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 508228 Nr: 1029-49.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER ROSA DIAS VIEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BATISTELLA - OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 1029-49.2018.811.0042 (CÓDIGO: 508228)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: EDER ROSA DIAS VIEIRA JUNIOR

Vistos etc.

Sentença condenatória prolatada às fls. 208/213.

 A defesa do acusado interpôs recurso de apelação à fl. 217.

O recurso é tempestivo, conforme certidão de fl. 218.

 RECEBO a Apelação interposta pela defesa do acusado EDER ROSA 

DIAS VIEIRA JUNIOR.

ACOLHO o pedido formulado pela defesa do réu, quanto a apresentação 

das razões de apelação no Juízo ad quem (fl. 218), nos termos do artigo 

600, § 4º, do Código Processual Penal.

Determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, observando a Sra. Gestora as formalidades legais, do 

artigo 601, § 2º, do Código Processual Penal.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 13 de julho 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 525921 Nr: 17865-97.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR BISPO DOS SANTOS JUNIOR, VITOR 

HUGO QUEIROZ DA SILVA, LEANDRO PIASECKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUSTAVO FERNANDES 

MELO - OAB:18188/MT

 Intimar a defesa do réu VITOR HUGO QUEIROZ DA SILVA para, no prazo 

legal, apresentar Resposta a Acusação.

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 422044 Nr: 27633-52.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO CANDIDO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Djalma José Alves Neto - 

OAB:19141

 Cód. 422044

DECISÃO

Vistos etc.

Verifica-se que o representante ministerial, às fls. 96/98, propôs ao 

acusado a suspensão condicional do processo, previsto no art. 89 da Lei 

9.099/85.

Posto isto, intime-se o acusado e seu patrono devidamente constituído nos 

autos (fl. 91), para que compareçam até a Secretaria da 5ª Vara Criminal, 

e se manifestem de forma expressa se aceitam ou não o benefício 

proposto pelo Parquet, no prazo de 10 (dez) dias, devendo constar no 

respectivo mandado de intimação que tanto a inércia quanto a 

discordância da proposta feito pelo Ministério Público acarretará o 

prosseguimento do feito (destacar no mandado de intimação).

Cumpra-se.

 Às providências.

Cuiabá/MT, 05 de junho de 2018.

SILVANA FERRER ARRUDA

Juíza de Direito

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 520190 Nr: 12257-21.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON OTAVIO OLIVEIRA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANNE NATHAINE TUNES 

DE OLIVEIRA TREMURA - OAB:13645/O

 INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA 

PARA O DIA 30/07/2018, AS 13:30.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 373797 Nr: 14928-56.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN DHIEGO RIBEIRO MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GABRIEL DA SILVA 

JUNIOR - OAB:12.941

 INTIMAR A DEFESA PARA APRESENTAR MEMORIAIS FINAIS NO PRAZO 

LEGAL.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 368464 Nr: 8636-55.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE MARIA DA SILVA, FERNANDA 

SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FERNANDA SILVA PEREIRA, Cpf: 

71925112187, Filiação: Deunízia Moreira da Silva e José Ribamar Pereira, 

data de nascimento: 23/09/1982, brasileiro(a), natural de Santarém-PA, 

divorciado(a), autônoma, Telefone 65-9959-9897. 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: DENUNCIADA NOS TERMOS DOS ARTIGO 304, C/C 

ARTIGO 171 ( 2 VEZES), C/C ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL

Despacho: Despacho.Diante manifestação ministerial às fls. 148, 

determino a citação da acusada Fernanda da Silva Pereiravia edital, 

notificando-a para apresentar sua DEFESA INICIAL, com prazo de quinze 

dias, dos termos do artigo 396 e 396-A, do código de Processo 

Penal.Oficie-se ao Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso, solicitando 

informações se a Acusada não se encontra presa ou recolhida em algum 

dos Presídios deste Estado.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Cuiabá, 9 

de julho de 2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mohamad Kamal Fares 

Neto, digitei.

Cuiabá, 12 de julho de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 507471 Nr: 298-53.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR GOMES MULATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IGOR GOMES MULATO, Rg: 28285913, 

Filiação: Rosineide Gomes Mulato, data de nascimento: 26/09/1998, 

brasileiro(a), natural de Campo Grande-MS, solteiro(a), faz programa, 

Telefone 65 99331-8688. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: DENUNCIADO NOS TERMOS DO ART. 180, CAPUT, DO 

CP.

Despacho: Despacho.Diante manifestação ministerial às fls. 92, dos 

presentes autos, determino a citação do acusado Igor Gomes Mulato via 

edital, notificando-o para apresentar sua DEFESA INICIAL, com prazo de 

quinze dias, dos termos do artigo 396 e 396-A, do código de Processo 

Penal.Oficie-se ao Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso, solicitando 

informações se o Acusado não se encontra preso ou recolhido em algum 

dos Presídios deste Estado.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Cuiabá, 9 

de julho de 2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mohamad Kamal Fares 

Neto, digitei.

Cuiabá, 11 de julho de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 403695 Nr: 8103-62.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO PAULO PIRES DE MIRANDA FILHO, 

HELENILTON DE PAULA SOARES, ONÉSIMO JOSÉ DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELUI CALONGAS ALI 

DAHROUGE - OAB:4.300, HELUI CALONGAS ALI DAHROUGE - 

OAB:4300, HELUI CALONGAS ALI DAHROUGE - OAB:4300/MT, JOSÉ 

CARLOS PINTO - OAB:2286/MT

 INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS, 

NO PRAZO LEGAL

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 433771 Nr: 9812-98.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANGEL JUNIOR DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELLE CRISTINA COSTA 

RANGEL - OAB:6983

 INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA APRESENTAR RESPOSTA A ACUSAÇÃO, 

NO PRAZO LEGAL

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 523154 Nr: 15185-42.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO NUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THOMAZ HUDSON DA SILVA 

KOBI - OAB:18086/MT

 INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA APRESENTAR RESPOSTA A ACUSAÇÃO, 

NO PRAZO LEGAL

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 310212 Nr: 8109-11.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO BARBOSA DE ALMEIDA, 

MARIONEY DE OLIVEIRA PINTO, NEUDI LUIZ PAVAN, CARLOS EGIDIO 

ZANCHETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8.083, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858/MT, 

SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - OAB:10332

 INTIMAÇÃO DA DEFESA DOS ACUSADOS PARA MANIFESTAÇÃO A 

RESPEITO DE ALGUMA DILIGENCIA QUE REPUTE IMPRESCINDÍVEL (ART. 

402, CPP).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 374604 Nr: 15839-68.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL SENA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODILZON DAS NEVES GRAUZ 

JÚNIOR - OAB:6836/MT

 INTIMAR A DEFESA PARA APRESENTAR MEMORIAIS FINAIS NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 348161 Nr: 8988-47.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILDELE DE ALMEIDA CRISANTO, EDSON 

MEDINA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:, SILVANA MORAES VALENTE - 

OAB:7139/MT

 “(...)P O S T O I S S O, pelo que dos autos consta, nos termos da 

fundamentação supra, julgo parcialmente procedente o pedido constante 

na denúncia para: 1.ABSOLVER os réus Edson Medina de Souza e Sildele 

de Almeida Crisanto, já qualificados, do crime previsto no art. 155, § 4º, 

inciso IV do Código Penal, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de 

Processo Penal, por entender que os fatos não constituem infração penal, 

já que foram realizados no mesmo contexto do crime mais 

grave;2.JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do crime capitulado no art. 

244-B da Lei 9.069/90, atribuído ao Acusado Edson Medina de Souza, nos 

termos do art. 107, IV c/c art. 109, IV, c/c art. 115, todos do Código 

Penal;3.CONDENAR:3.1 o réu Edson Medina de Souza, nas penas do 

artigo 158, § 1º, c/c art. 65, I, ambos do Código Penal;3.2 a ré Sildele de 

Almeida Crisanto, nas sanções do artigo 158, § 1º c/c art. 29, § 1º do 

Código Penal, c/c art. 244-B da Lei 9.069/90, na forma do art. 70 do 

CP(...)VI - DA DOSIMETRIA DA PENA PARA A DENUNCIADA SILDELE DE 

ALMEIDA CRISANTO(...) Assim, fixo a pena da acusada Sildele de Almeida 

Crisanto em CINCO ANOS, DOIS MESES E SEIS DIAS DE RECLUSÃO E 

MULTA EM DEZ DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a UM 

TRIGÉSIMO do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. Atenta 

às circunstâncias judiciais já relatadas, aos antecedentes, e, nos termos 

do artigo 33, § 3º, alínea “b” do Código Penal, determino o regime 

semiaberto para o início do cumprimento da pena(...)”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 317219 Nr: 16455-48.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ROGÉRIO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYWISON PAULA DE 

MORAES - OAB:10793/MT

 “(...)P O S T O I S S O, e pelo que dos autos consta, julgo procedente a 

denúncia de fls. 05/09, dos autos, para condenar o réu Ricardo Rogério de 

Sousa já qualificado, nas penas do art. 168, § 1º, inciso III, c/c art. 71, 

ambos do Código Penal Brasileiro. Definida, assim, a questão da incidência 

penal, segue-se a individualização e dosagem da pena do Acusado.IV – 

DA DOSIMETRIA DA PENA(...)Diante de tais considerações fixo a pena em 

DOIS ANOS DE RECLUSÃO E MULTA DE DEZENOVE DIAS-MULTA no valor 

correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. 

Atenta às circunstâncias judiciais já relatadas, e, nos termos do artigo 33, 

§ 3º, alínea “c” do Código Penal, determino o regime aberto para o início do 

cumprimento da pena.Por se tratar de Réu primário, uma vez que não 

consta nos autos qualquer informação que ateste sua reincidência, e com 

fulcro no artigo 43 e seguintes do Código Penal, substituo a pena privativa 

de liberdade por duas penas restritiva de direito, na modalidade de 

prestação de serviços à comunidade, por 08 horas diárias, uma vez por 

semana, durante todo período da pena a que foi o Réu condenado, 

fazendo-se a detração penal do período em que a Acusado esteve preso, 

previamente, e a prestação pecuniária, com o pagamento de R$ 300,00 

(trezentos reais) a entidade a ser indicada pelo Juízo da Execução no 

momento da audiência admonitória(...)”

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 446728 Nr: 23655-33.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENNER JUNIOR GALDINO ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR SOUZA PEREIRA - 

OAB:21.582/0

 Certifico e dou fé que impulsiono o presente feito e INTIMO o d. advogado 

do acusado para que apresente alegações finais, no prazo legal. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 468255 Nr: 8155-87.2017.811.0042

 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): DENNIS YURI SILVA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENNIFER COSTA DE 

ANDRADE - OAB:23494-O, VALENTINA EVANITA DE OLIVEIRA - 

OAB:22331/MT

 Certifico e dou fé que impulsiono o presente feito e INTIMO as d. 

advogadas do acusado para que apresentem alegações finais, no prazo 

legal. Nada mais.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 467283 Nr: 7158-07.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SEBASTIÃO DE LIMA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ SEBASTIÃO DE LIMA JUNIOR, Rg: 

19086482, Filiação: Jusiane de Fatima Arruda Lima e Luiz Sebastião de 

Lima, data de nascimento: 04/10/1991, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), mecanico, Telefone 99616-4408. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: Citação do réu acima qualificado para responder à acusação, 

por escrito no prazo de 10(dez) dias. Na resposta o acusado poderá 

arguir preliminares e alegar tudo que interesse sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até no máximo de 05(cinco), qualificando-as e requerendo 

sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público 

contra Luiz Sebastião de Lima Júnior, pela prática do crime tipificado no 

artigo 306 da Lei nº 9.503/97.

Despacho/Decisão: Vistos, etc...Indefiro o petitório de fl. 58, uma vez que 

já foi expedido mandado de citação e intimação no respectivo endereço, 

entretanto, a diligência foi negativa, conforme se infere da certidão do 

oficial de justiça de fls. 49/50.Considerando que o(a) acusado(a) Luiz 

Sebastião de Lima Júnior não foi encontrado(a) nos endereços fornecidos 

pelo Ministério Público, CITE-SE por edital, com prazo de 15 (quinze) dias, 

para a apresentação de resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, na qual poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o número legal, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.Consigno 

que o prazo para da defesa começará a fluir a partir do comparecimento 

pessoal do(a) acusado(a) ou defensor constituído (CPP, artigo 396, 

parágrafo único).Transcorrido in albis o prazo para oferecimento da 

resposta à acusação, certifique-se.Após, retornem os autos conclusos 

para suspensão do processo e do prazo prescricional (CPP, artigo 

366).Expeça-se o necessário.Cumpra-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, MARIA DE FÁTIMA 

CARDOSO SOTT, digitei.

Cuiabá, 23 de abril de 2018

Ana Cláudia de Carvalho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 524431 Nr: 16419-59.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE PAULO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO SILVA DE ARAUJO, ALAIR 

SUZETI DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: camila costa leite dalpian - 

OAB:9066/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo extinta a punibilidade de Reginaldo Silva de Araújo e Alair 

Suzeti da Silveira, em relação aos crimes previstos nos artigos 138, 139 e 

140 do Código Penal, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do mesmo 

Código.II – Int.III – Dê-se ciência ao Ministério Público.Cuiabá/MT, 16 de julho 

de 2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 167678 Nr: 14979-09.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON DE PAULA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANIELLY GONÇALINA LEITE 

- OAB:14433

 Autos n. 14979-09.2010.811.0042.

I. Em razão do conflito de pauta com a 2ª Vara da Violência Doméstica e 

Familiar redesigno a audiência para o dia 01.10.2018 às 15:00 horas, 

primeira data livre na pauta.

 II. Int.

 III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Cuiabá/MT, 29 de junho de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 145938 Nr: 13064-56.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA CELINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Silva de Souza - 

OAB:14660

 Autos n. 13064-56.2009.811.0042.

I. Em razão do conflito de pauta com a 2ª Vara da Violência Doméstica e 

Familiar redesigno a audiência para o dia 01.10.2018 às 14:50 horas, 

primeira data livre na pauta.

 II. Int.

 III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Cuiabá/MT, 29 de junho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 135538 Nr: 2700-25.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEIDES MACEDO VALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA PATRICIO ELIAS - 

OAB:8231/MT

 Autos n. 2700-25.2009.811.0042.

I. Ante o pedido de fl. 167 cancelo a audiência designada.

 II. Dê-se vista ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 14 de junho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 158278 Nr: 5635-04.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIARA GONSALVES GUIMARÃES, JOVELINO 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELMA MEDEIROS 

GONÇALVES - OAB:18275

 Autos n. 5635-04.2010.811.0042.

I. Em razão do conflito de pauta com a 2ª Vara da Violência Doméstica e 

Familiar redesigno a audiência para o dia 01.10.2018 às 15:20 horas, 

primeira data livre na pauta.

 II. Oficie-se ao juízo deprecante informando a data designada para o ato.

III. Int.

 IV. Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Cuiabá/MT, 29 de junho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 417458 Nr: 22677-90.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER DOURADO DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL ADILSON DE ARRUDA 

MOURA - OAB:12749/MT, ULISSES GARCIA NETO - OAB:11512

 Autos n. 22677-90.2015.811.0042.

I. Designo o dia 17 de setembro de 2018. Às 16:00 horas, para audiência 

com a finalidade de ouvir Camila Cristine Graciano da Silva, Nayara Garcia 

Piveta e o acusado.

II. Dê-se vista a defesa para manifestar-se desiste da oitiva de Yara Paula.

III. Int.

IV. Dê-se vista ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 07 de junho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 143323 Nr: 10671-61.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY DE SOUZA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO STÁBILLE RIBEIRO - 

OAB:3.213, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190/MT

 Autos n. 10671-61.2009.811.0042.

I. Dê-se ciência ao Ministério Público da sentença.

II. Intime-se o querelado por edital (prazo 90 dias) da sentença.

 III. Após, encaminhe-se o feito ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 Cuiabá/MT, 29 de junho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 418368 Nr: 23648-75.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio José Garcia Palma

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HUMBERTO BUDÓIA - 

OAB:3.339-A, Paulo Humberto Budoia Filho - OAB:OAB/MT 9.906

 Autos n. 23648-75.2015.811.0042.

I. Em razão do conflito de pauta com a 2ª Vara da Violência Doméstica e 

Familiar redesigno a audiência para o dia 01.10.2018 às 14:40 horas, 

primeira data livre na pauta.

 II. Int.

 III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Cuiabá/MT, 29 de junho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 429167 Nr: 4641-63.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUARES ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN CESAR BASSO 

HELLMANN - OAB:OAB/PR 72.525, MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7888, PAULO GEON MORAES DA SILVA - OAB:18.348, RODRIGO 

MOREIRA MARINHO - OAB:18791/MT

 Autos n. 4641-63.2016.811.0042.

I. Em decorrência do conflito de pauta com a 2ª Vara da Violência 

Doméstica e Familiar redesigno a audiência para o dia 02.10.2018 às 16:00 

horas, com a finalidade de ouvir Heleninha Rodrigues do Nascimento 

(endereço fl. 252), e Lucilene Batista T. de Abreu Wof, bem como 

interrogar o réu.

 II. Int.

 III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Cuiabá/MT, 29 de junho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior
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 Cod. Proc.: 525255 Nr: 17205-06.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DA SILVA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Designo a audiência de instrução para o dia 06.08.2018, primeira data 

livre na pauta, às 16 horas e 20 minutos.

II. Informe o juízo deprecante informando a data designada para o ato.

III. Int.

IV. Dê - se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 21 de junho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 496597 Nr: 35819-93.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS PERES DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNALDO GONÇALVES 

AGUIAR - OAB:23875-0/MT

 Autos n. 35819-93.2017.811.0042.

 I. Em razão do conflito de pauta com a 2ª Vara de Violência Doméstica e 

Familiar redesigno a audiência para o dia 06.08.2018 às 17 horas e 15 

minutos.

 II. Int.

 III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Cuiabá/MT, 30 de maio de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 461910 Nr: 1752-05.2017.811.0042

 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): JEFFERSON DE SOUZA TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS ETC.

Intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 5 dias, requeiram 

diligências complementares e/ou o que entenderem de direito nos termos 

do art. 427 do CPPM.

Não havendo requerimentos, abram-se vistas para apresentarem 

alegações finais (art. 428 do CPPM).

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 455938 Nr: 33244-49.2016.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL MENDES MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190

 VISTOS ETC.

Expeça-se carta precatória para a Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, 

visando à oitiva das testemunhas arroladas pela defesa às fls. 159/160, 

com prazo de 30 (trinta) dias.

Intime-se o Ministério Público para apresentar quesitos, na forma da lei.

Decorrido o prazo, com ou sem o cumprimento da missiva, certifique-se e 

volvam-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 492694 Nr: 32075-90.2017.811.0042

 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): JOCINEI COSTA CURITIBA, DAYVIDSON 

CUNHA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027, HERMES DA SILVA - OAB:14.884/MT, JOSE CARLOS 

MOURA - OAB:16233

 CERTIFICO que serve presente para intimar os advogados: FERNANDO 

PARMA TIMIDATI - OAB:16027, HERMES DA SILVA - OAB:14.884/MT e 

JOSE CARLOS MOURA - OAB:16233, quanto à designação da audiência 

de inquirição das testemunhas arroladas pelo Ministério Público a se 

realizar em 1º/8/2018, às 9h:00, no Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca 

de Sorriso/MT, conforme Ofício nº 2063/2018, de 12/7/2018, juntado aos 

autos na Ref: 86.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 168646 Nr: 15939-62.2010.811.0042

 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): MFB, MADAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT, LARESSA MARQUES DE O. BRITO - 

OAB:21.288, MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - OAB:10657/MT, 

RODOLPHO GARCIA G. BANDEIRA - OAB:16613

 VISTOS ETC.

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO contra os policiais militares MARCIEL FERRAZ BERBEL 

e MARCO ANTÔNIO DE ASSIS CAMPOS, dando-os como incursos nas 

penas do artigo 305, c/c artigo 53, ambos do Código Penal Militar.

 Conforme a denúncia (fls. 8/11), no dia 15.08.2010, no período diurno, os 

denunciados exigiram para si, diretamente e em razão da função, 

vantagem indevida, consistente no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 

deixando de praticar ato de ofício.

Segundo a exordial acusatória, na data mencionada, os denunciados 

estavam escalados para o serviço no 1º Pelotão do Trevo de Santo 

Antônio de Leverger (Posto Policial da Rodovia Palmiro Paes de Barros – 

MT 040), onde efetuavam abordagens de rotina nos veículos que por ali 

transitavam.

De acordo com a denúncia, em determinado momento, o denunciado Marco 

Antônio abordou um caminhão carregado de madeira, cuja metragem, a 

princípio, mostrou-se irregular, pois o caminhão levava 30 metros cúbicos 

do produto e a nota fiscal estampava apenas 23. Na ocasião, o 

denunciado Marco Antônio explicou o procedimento que seria adotado à 

vítima, dizendo: “Eu pego, levo, o senhor para a delegacia, então, 

entendeu?”.

Extrai-se da inicial que, instado a se manifestar acerca da discrepância 

entre a real metragem da carga e aquela constante no romaneio, o 

acusado Marciel Ferraz Berbel, em tom intimidador, afirmou ao 

caminhoneiro: “Diante dessas evidências a gente encaminha vocês ‘pra’ 

perícia”, “eles medem tim-tim por tim-tim”.

 Consta da denúncia que o motorista, que não foi identificado/localizado, 

visando se desvencilhar de eventual multa ou apreensão da carga que 

transportava, perguntou ao denunciado Marciel Ferraz se haveria outra 

maneira de resolver a situação, de modo a dispensar a presença dos 

policiais do Batalhão de Proteção Ambiental, afirmando que estaria 

disposto a pagar uma quantia em dinheiro para resolver o impasse.

Segundo consta na denúncia, o denunciado Marciel Ferraz cientificou o 

acusado Marco Antônio da oferta, perguntando-lhe o que poderia ser 

feito, tendo obtido como resposta que “o que fizesse estava feito”.
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Ressoa que os denunciados encaminharam o motorista para o interior da 

unidade policial e lá passaram a transigir acerca do valor exigido, tendo o 

denunciado Marciel Ferraz afirmado: “A gente não tem prazer nenhum em 

fazer isso daí”, perguntando ao acusado Marco Antônio, responsável pela 

apreensão da carga, se haveria algum jeito de amenizar a situação do 

caminhoneiro.

Consta da exordial que os acusados saíram da sala e, ao retornarem, o 

denunciado Marciel Ferraz exigiu R$ 500,00 (quinhentos reais) para liberar 

a mercadoria, tendo o motorista afirmado que só tinha R$ 300,00 

(trezentos reais), valor este que seria destinado à sua alimentação na 

estrada, aduzindo que estaria disposto a pagar R$ 200,00 (duzentos 

reais), o que foi aceito por Marciel Ferraz, com a concordância do 

acusado Marco Antônio.

Conforme a denúncia, os fatos só vieram a lume em razão da gravação 

audiovisual da conversa, que foi entregue à TV Centro América, tendo a 

notícia sido veiculada em rede nacional no “Jornal Hoje”, do dia 23.9.2010.

Extrai-se que, diante das evidências, o denunciado Marciel Ferraz Berbel 

confessou a prática delituosa.

A denúncia foi recebida em 10.10.2010, sendo determinado o 

processamento da ação penal perante o Juízo Singular (fls. 102/107). Na 

ocasião, foi indeferido o pedido de prisão preventiva formulado pelo 

Ministério Público na ocasião do oferecimento da denúncia (fls. 96/100).

Contra a decisão, o Parquet interpôs recurso em sentido estrito (fls. 

109/120), o qual foi provido à unanimidade (fls. 194/203), tendo sido 

expedido os mandados de prisão, conforme fls. 278/279.

Acolhendo pleito da defesa do acusado Marciel Ferraz Berbel, a 

competência foi deslocada para o Conselho Permanente de Justiça (fls. 

340/341).

 Em sessão realizada no dia 05.07.2012, a prisão preventiva decretada foi 

relaxada por excesso de prazo na formação da culpa (fls. 342/344).

Em sessão de continuação (fls. 366/383), foi realizado o interrogatório dos 

acusados, bem como a inquirição das testemunhas de acusação Jerônimo 

Gonçalves Rabelo, Jonas Ribeiro de Campos e Roberto Pessoa Costa.

As testemunhas de Defesa Sérgio Silva da Costa, João Ferreira da Silva e 

Sérgio Luiz Dutra Barbosa foram ouvidas em sessão realizada no dia 

14.08.2012, conforme fls. 408/414.

As testemunhas Rosivaldo Mendes de Oliveira, Nélio Raul Brandão e Erica 

Stefanya Silva Arruda foram inquiridas por meio de carta precatória (fls. 

511/524, 526/566 e 643/662).

 Em sede de memoriais (fls. 612/617), o Parquet pugnou pela procedência 

da denúncia, requerendo a condenação dos réus Marciel Ferraz Berbel e 

Marco Antônio de Assis Campos pela prática do delito previsto no artigo 

305 do Código Penal Militar.

A defesa do réu Marciel Ferraz Berbel apresentou alegações finais 

requerendo, preliminarmente, a extinção da punibilidade do acusado, em 

face da prescrição em perspectiva. No mérito, pleiteou pela absolvição do 

denunciado, pugnando pela fixação da pena-base no mínimo legal em caso 

de eventual condenação (fls. 623/641).

Às fls. 697/700, em memoriais escritos, a defesa do acusado Marco 

Antônio de Assis Campos requereu a sua absolvição.

À fl. 720, foi redesignada a presente sessão de julgamento.

Nesta sessão, o Ministério Público e as defesas ratificaram as alegações 

finais escritas, tendo a defesa do réu Marco Antônio de Assis Campos 

também postulado pela reabertura de instrução para novo interrogatório do 

acusado e a desclassificação para o crime do artigo 324 do CPM.

É o relatório.

DECIDO.

No que tange ao mérito, compulsando os autos, constata-se que a 

materialidade da conduta criminosa está satisfatoriamente comprovada por 

meio da portaria de fl. 17, da escala de serviço de fl. 22, dos arquivos 

digitais contendo a gravação do fato e a sua veiculação pela imprensa 

local e nacional (fls. 95 e 384), bem como pelas declarações prestadas 

pelas testemunhas durante a instrução processual.

Com relação à autoria, os elementos probatórios coligidos aos autos não 

deixam dúvidas acerca da prática do crime de concussão por parte dos 

acusados, especialmente diante das declarações prestadas pela 

testemunha Nélio Raul Brandão, que estava acompanhando a vítima no 

momento da exigência e filmou toda a ação criminosa para a produção de 

uma reportagem, a qual foi veiculada pela imprensa nacional e local, por 

meio da rede Globo de Televisão e sua afiliada TV Centro América.

A testemunha Nélio Raul Brandão relatou que a produção do telejornal 

denominado Jornal Hoje encaminhou às suas filiadas TV Morena e TV 

Centro América, para averiguação, uma denúncia feita por um empresário 

do ramo de madeira, que relatou que todas as vezes que um dos seus 

caminhões vinham para a região norte deste Estado para buscar madeira 

era interceptado por policiais militares, que exigiam propina para a 

liberação do veículo.

Aduziu que foi convocado para fazer a reportagem e acompanhou o 

motorista do caminhão do denunciante na passagem pelo posto policial. 

Alegou que o veículo foi parado pelo réu Marco Antônio, que solicitou a 

documentação e passou a conferir a carga, ocasião em que fez uma 

análise rudimentar da madeira que estava sendo transportada e apontou 

inconsistência entre a metragem da carga e aquela constante na nota 

fiscal.

Declarou que o acusado Marco Antônio passou a relatar uma série de 

circunstâncias embaraçosas pelas quais o motorista iria passar, dentre 

elas a de que teria que acionar o Batalhão de Proteção Ambiental para a 

medição da carga de madeira, que levaria dias, o que inviabilizaria a 

viagem do caminhoneiro ao seu destino.

Asseverou que a vítima afirmou ao referido policial que já havia passado 

em balanças nos vários postos de polícia espalhados na rodovia e que em 

nenhuma ocasião a carga havia apresentado inconsistências, momento 

em que o réu Marco Antônio fez menção em liberar o caminhão, mas o 

acusado Marciel Ferraz Berbel, ao tomar ciência dos datos, impediu que o 

caminhão seguisse viagem, alegando que ele era técnico em medição de 

madeira e que iria olhar a documentação e a carga.

A testemunha declarou que, mesmo com o romaneio nas mãos, os réus 

apresentaram ao motorista uma série de dificuldades para a liberação do 

veículo, a exemplo de ter que descarregar toda a madeira e medir uma a 

uma, o que fez com que a vítima perguntasse o que poderia ser feito, 

sugerindo, inclusive, uma ligação para o seu patrão, pois ela precisava ir 

embora.

Relatou que a denúncia erigida pelo dono da carga relatava modus 

operandi parecido ao utilizado pelos policiais no momento da abordagem, 

consistente em apontar irregularidades para, em seguida, mostrar os 

inúmeros embaraços que as diligências a serem tomadas causariam e, 

então, pedir propina para a liberação do veículo.

Alegou que, em nenhum momento, o motorista ofereceu dinheiro aos 

policiais, afirmando que foi o réu Marciel Ferraz Berbel quem solicitou a 

vantagem inicial de R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo o motorista 

alegado não possuir toda aquela importância, disponibilizando R$ 200,00 

(duzentos reais) para o pagamento da propina.

Ponderou que o réu Marciel Ferraz alegou que não poderia reduzir o valor 

sem antes conversar com o acusado Marco Antônio, em razão de ter sido 

este último o responsável pela abordagem, tendo chamado o colega de 

farda, que estava do lado de fora da sala, e ajustado com ele o 

recebimento de apenas R$ 200,00 (duzentos reais).

Afirmou que presenciou toda a conversa e que filmou todo o diálogo, 

inclusive o recebimento da vantagem indevida pelo réu Marciel Ferraz 

Berbel, que dobrou as notas e as colocou no bolso do colete/uniforme.

 Verberou que, na saída do Pelotão, perguntou o nome do réu Marciel 

Ferraz Berbel, pois não havia identificação em sua farda, tendo ele 

afirmado que era “Fernandes”.

 A testemunha Jonas Ribeiro de Campos afirmou que ficou imcumbido de 

fazer a reportagem a respeito do caso, alegando que não estava presente 

na ocasião em que a vantagem foi exigida pelos policiais, tendo tido 

acesso apenas ao material gravado.

Aduziu que as investigações jornalísticas se estenderam por 

aproximadamente 30 dias e que ouviu outros motoristas que relataram ter 

passado pelo mesmo constrangimento, mas eles não quiseram se 

identificar e alguns preferiram nem relatar os casos, com receio de 

represálias.

Relatou que também entrevistou o presidente do sindicato dos 

caminhoneiros e este afirmou serem corriqueiras as denúncias dos 

motoristas em relação à cobrança de propina para a liberação de 

caminhões por parte dos policiais militares que ficam nos postos de 

fiscalização existente ao longo da rodovia.

A testemunha Roberto Pessoa Costa relatou que, como presidente do 

sindicato, fez algumas denúncias ao Comando Geral da Polícia Militar, mas 

as ocorrências deixaram de ser informadas diante das ameaças 

recebidas. Alegou que, inclusive, recebeu ameaças em relação ao caso 

em tela.

A testemunha Erica Stefanya Silva Arruda declarou que soube dos fatos 

por meio da gravação audiovisual e que foi ela quem produziu a matéria. 
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Relatou que a abordagem foi acompanhada pelo produtor Nélio Raul 

Brandão e que as imagens contidas nas mídias digitais revelam o que a 

denúncia recebida pelo Jornal Hoje expunha.

Impende consignar que, não obstante os réus terem optado por ficar em 

silêncio em seus interrogatórios judiciais, na fase inquisitorial (fls. 51/54), o 

acusado Marciel Ferraz Berbel confessou a prática delitiva, evidenciando 

detalhes do fato criminoso. Na ocasião, isentou a participação do acusado 

Marco Antônio de Assis Campos no evento delitivo.

 Entretanto, as imagens contidas nas mídias digitais acostadas às fls. 95 e 

384 demonstram que, em que pese o réu Marco Antônio não ter exigido a 

vantagem indevida diretamente, após a espúria negociata travada pelo réu 

Marciel Ferraz com o motorista, ele concordou com a redução da 

vantagem de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 200,00 (duzentos 

reais), de modo que, mesmo não estando na sala no momento da 

exigência, tinha plena ciência do pedido de propina e aceitou a redução do 

seu valor.

Ademais, o apontamento, pelo acusado Marco Antônio, da série de 

dificuldades que o motorista enfrentaria se o caminhão ficasse retido, 

denota o modus operandi utilizado para o recebimento da propina, 

conforme relatado pelo denunciante e confirmado pelas reportagens 

produzidas pela imprensa local e nacional.

Frise-se que a edição da matéria que foi ao ar revela somente os fatos 

jornalisticamente importantes, conforme relatado pela testemunha Jonas 

Ribeiro de Campos, pois a filmagem completa tomaria todo o tempo do 

programa.

 De outra feita, a edição feita nas imagens não significa alteração do 

conteúdo da reportagem, que coaduna com a denúncia feita pelo dono da 

carga interceptada e com as declarações da testemunha Nélio Raul 

Brandão, que acompanhou o motorista em determinado trecho da rodovia 

e, inclusive, a abordagem.

Destaque-se que as imagens mostram não só a exigência da vantagem 

indevida pelos acusados, como também o exaurimento do ato, com o 

recebimento da importância de R$ 200,00 (duzentos reais) pelo acusado 

Marciel Ferraz Berbel, após consulta feita ao réu Marco Antônio sobre a 

redução do valor da propina.

Ademais, não há ilegalidade na gravação realizada pelo repórter Nélio Raul 

Brandão e pela própria vítima, tendo, inclusive, sido reconhecida a 

legalidade deste tipo de prova em repercussão geral pelo Supremo 

Tribunal Federal, conforme julgado abaixo colacionado:

“AÇÃO PENAL. Prova. Gravação ambiental. Realização por um dos 

interlocutores sem conhecimento do outro. Validade. Jurisprudência 

reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário 

provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. É lícita a prova consistente 

em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem 

conhecimento do outro”. (RE 583937 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR 

PELUSO, julgado em 19/11/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-10 

PP-01741 RTJ VOL-00220-01 PP-00589 RJSP v. 58, n. 393, 2010, p. 

181-194 )

Outrossim, não há que se falar em flagrante preparado, pois os réus não 

foram induzidos ou instigados a praticarem o crime. Assim o fizeram por 

livre e espontânea vontade, uma vez que a testemunha Nélio Raul Brandão 

foi categórica ao afirmar que, em momento algum, a vítima ofereceu 

qualquer vantagem aos policiais militares.

Desse modo, os elementos probatórios coligidos aos autos demonstram 

que, de fato, os acusados exigiram da vítima vantagem indevida, no 

exercício de suas funções, não havendo que se falar em desclassificação 

para o crime do artigo 324 do CPM.

 Assim sendo, amplamente demonstradas a materialidade e a autoria 

delitiva, os réus devem ser condenados pela prática do crime de 

concussão, previsto no artigo 305 do Código Penal Militar.

DISPOSITIVO

Desta forma, JULGO PROCEDENTE a denúncia e, por consequência, 

CONDENO os réus MARCIEL FERRAZ BERBEL e MARCO ANTÔNIO DE 

ASSIS CAMPOS, qualificados nos autos, nas penas do artigo art. 305 do 

Código Penal Militar.

 DA APLICAÇÃO DA PENA

RÉU MARCIEL FERRAZ BERBEL

A pena prevista para o crime do artigo 305 do Código Penal Militar é de 

reclusão, de dois a oito anos.

 Analisando as circunstâncias do art. 69 do Código Penal Militar, 

constata-se que a gravidade do delito é ínsita à tipificação penal. Não se 

verificam elementos para avaliar a personalidade do réu. As 

consequências do delito e extensão do dano transcendem o resultado 

típico, na medida em que a vítima suportou prejuízo de R$200,00 (duzentos 

reais). Os meios empregados e o modo de execução do crime não devem 

ser valorados negativamente. Os motivos do crime estão ligados à 

intenção de obter lucro fácil e rápido. O réu não ostenta antecedentes 

criminais.

Diante das circunstâncias judiciais analisadas é que fixo a pena-base em 

02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Analisando as circunstâncias legais, verifico a ocorrência de atenuante 

prevista no art. 72, III, d, já que o réu confessou, espontaneamente, 

perante autoridade, na fase inquisitorial, a prática delitiva. De outra feita, o 

réu cometeu o delito descrito neste feito quando estava em serviço, 

conforme se observa das declarações prestadas pelas testemunhas 

durante a persecução penal e das mídias digitais contendo a gravação do 

fato (fls. 95 e 384).

 Neste caso, por serem equivalentes, compensa-se a circunstância 

agravante de estar em serviço ao praticar o delito, prevista no artigo 70, 

inciso II, alínea l, do CPM, com a atenuante da confissão, prevista no artigo 

72, inciso III, alínea d, do mesmo Código.

Não há causas de aumento ou de diminuição a serem operadas na terceira 

fase.

Por todo o exposto, fixo a pena definitiva do réu Marciel Ferraz Berbel em 

02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

RÉU MARCO ANTÔNIO DE ASSIS CAMPOS

Analisando as circunstâncias do art. 69 do Código Penal Militar, 

constata-se que a gravidade do delito é ínsita à tipificação penal. Não se 

verificam elementos para avaliar a personalidade do réu. As 

consequências do delito e extensão do dano transcendem o resultado 

típico, na medida em que a vítima suportou prejuízo de R$200,00 (duzentos 

reais). Os meios empregados e o modo de execução do crime não devem 

ser valorados negativamente. Os motivos do crime estão ligados à 

intenção de obter lucro fácil e rápido. O réu não ostenta antecedentes 

criminais.

Diante das circunstâncias judiciais analisadas é que fixo a pena-base em 

02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Verifica-se presente a circunstância agravante disposta no artigo 70, 

inciso II, alínea l, do Código Penal Militar, já que o réu estava em serviço, 

razão pela qual, aumento a pena-base em 1/5 (um quinto), conforme art. 

73 do referido Código, alcançando o patamar de 02 (dois) anos, 08 (oito) 

meses e 12 (doze) dias de reclusão, pena que torno definitiva, diante da 

inexistência de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, causas 

de aumento ou diminuição.

A pena será cumprida no regime aberto, conforme art. 33, § 2º, alínea c, 

do Código Penal, aplicado subsidiariamente, nos termos do art. 3º, alínea a, 

do Código de Processo Penal Militar.

Concedo aos réus o direito de recorrer em liberdade.

Condeno os acusados ao pagamento de custas e despesas processuais.

Transitada em julgado, determino:

a) comunique-se ao TRE/MT para fins do art. 15, inciso III CF/88;

b) comuniquem-se os institutos de identificação Estadual e Federal;

c) expeça-se guia de execução penal definitiva, nos termos do CNGC;

d) conforme art. 125, § 4º da Constituição da República, encaminhe-se 

cópia dos autos ao Procurador-Geral de Justiça informando acerca da 

condenação dos réus, para fins do art. 102 do CPM.

Às providências.

É como voto.

Em seguida, concedeu-se a palavra para os membros do Conselho de 

Justiça para proferir voto por ordem inversa de hierarquia.

VOTO

EXMO. JUIZ MILITAR CAP PM DIEGO JOHN GUINDANI SILVA.

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

VOTO

EXMO. JUIZ MILITAR CAP BM ANDRÉ LUIZ DECHAMPS.

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

VOTO

EXMO. JUIZ MILITAR MAJ BM HEITOR ALVES DE SOUZA.

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

VOTO

EXMO. JUÍZA MILITAR TEN CEL BM LUCIANA BRAGANÇA BRANDÃO DA 

SILVA.

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.
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Os votos dos Membros do Conselho de Justiça foram captados e 

gravados por meio do sistema de gravação audiovisual.

EMENTA: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, o Conselho 

Permanente de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do 

MM. JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR MURILO MOURA MESQUITA, 

COMPOSTO AINDA PELOS JUÍZES MILITARES TEN CEL BM LUCIANA 

BRAGANÇA BRANDÃO DA SILVA, MAJ BM HEITOR ALVES DE SOUZA, 

CAP BM ANDRÉ LUIZ DECHAMPS e CAP PM DIEGO JOHN GUINDANI 

SILVA, POR UNANIMIDADE, AFASTOU A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO 

ANTECIPADA SUSCITADA PELA DEFESA DO RÉU MARCIEL. POR 

UNANIMIDADE, REJEITOU A QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELA 

DEFESA DO RÉU MARCO ANTÔNIO PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO 

COM O INTERROGATÓRIO DO ACUSADO. NO MÉRITO, POR 

UNANIMIDADE, CONDENOU OS RÉUS MARCIEL FERRAZ BERBEL e 

MARCO ANTÔNIO DE ASSIS CAMPOS, sendo o primeiro à pena privativa 

de liberdade de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e o segundo 

à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 12 

(doze) dias de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 305 do 

Código Penal Militar, a ser cumprida em regime aberto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 308975 Nr: 6150-05.2011.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEORGE DOUGLAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON DA SILVA 

MARQUES - OAB:16877

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida na figura do seu advogado 

para querendo, no prazo legal, se manifestar na fase do Art.427 do CPPM

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 101841 Nr: 3644-61.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS CORREIA DA SILVA, ROBERTO 

CARLOS CESÁRIO, ATÍLIO SOARES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP/MT, DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

QUINTANA - OAB:14.834, JOSE CARLOS MOURA - OAB:16233

 VISTOS ETC.

DESIGNO sessão de julgamento para o dia 22.08.2018, às 13h30min.

Expeça-se o necessário para a realização do ato, atentando-se para o 

fato de que os réus Roberto Carlos Cesário e Atílio Soares Sousa são 

assistidos pela Defensoria Pública e apresentaram versões conflitantes.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 168646 Nr: 15939-62.2010.811.0042

 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): MFB, MADAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT, LARESSA MARQUES DE O. BRITO - 

OAB:21.288, MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - OAB:10657/MT, 

RODOLPHO GARCIA G. BANDEIRA - OAB:16613

 Vistos etc.

Não merece acolhimento a preliminar suscitada pela defesa do réu Marciel 

Ferraz Berbel, pois as circunstâncias narradas nos autos não permitem 

avaliar se a pena a ser aplicada ao acusado em eventual condenação 

estaria abarcada pelo instituto da prescrição em perspectiva, 

especialmente porque a análise das circunstâncias judiciais deve ser 

realizada em momento oportuno, com a avaliação exaustiva dos elementos 

e a prolação da sentença.

Diante do exposto, AFASTO a alegação de prescrição antecipada.

É como voto.

 Em seguida, concedeu-se a palavra para os membros do Conselho de 

Justiça para proferir voto por ordem inversa de hierarquia.

VOTO

EXMO. JUIZ MILITAR CAP PM DIEGO JOHN GUINDANI SILVA.

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

VOTO

EXMO. JUIZ MILITAR CAP BM ANDRÉ LUIZ DECHAMPS.

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

VOTO

EXMO. JUIZ MILITAR MAJ BM HEITOR ALVES DE SOUZA.

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

VOTO

EXMO. JUÍZA MILITAR TEN CEL BM LUCIANA BRAGANÇA BRANDÃO DA 

SILVA.

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 168646 Nr: 15939-62.2010.811.0042

 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): MFB, MADAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT, LARESSA MARQUES DE O. BRITO - 

OAB:21.288, MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - OAB:10657/MT, 

RODOLPHO GARCIA G. BANDEIRA - OAB:16613

 Vistos etc.

A defesa do réu Marco Antônio de Assis Campos requereu, em preliminar 

durante a sustentação oral em plenário, que se proceda a novo 

interrogatório do réu.

Todavia, o pleito não deve ser acolhido, já que não foi alegado e não se 

vislumbra nenhum prejuízo concreto.

Outrossim, a tese fixada pelo STF (interrogatório como último ato da 

instrução no processo penal militar) só se tornou obrigatória a partir da 

publicação da Ata do julgamento do HC 127900, em 3.8.2016, não sendo o 

caso dos autos. Portanto, os interrogatórios realizados antes de tal data 

são válidos, ainda que não tenham observado o art. 400 do CPP, máxime 

quando, ao final da instrução e fase de requerimento de diligências, nada 

requereu.

A propósito:

“Habeas corpus. Penal e processual penal militar. Posse de substância 

entorpecente em local sujeito à administração militar (CPM, art. 290). Crime 

praticado por militares em situação de atividade em lugar sujeito à 

administração militar. Competência da Justiça Castrense configurada (CF, 

art. 124 c/c CPM, art. 9º, I, b). Pacientes que não integram mais as fileiras 

das Forças Armadas. Irrelevância para fins de fixação da competência. 

Interrogatório. Realização ao final da instrução (art. 400, CPP). 

Obrigatoriedade. Aplicação às ações penais em trâmite na Justiça Militar 

dessa alteração introduzida pela Lei nº 11.719/08, em detrimento do art. 

302 do Decreto-Lei nº 1.002/69. Precedentes. Adequação do sistema 

acusatório democrático aos preceitos constitucionais da Carta de 

República de 1988. Máxima efetividade dos princípios do contraditório e da 

ampla defesa (art. 5º, inciso LV). Incidência da norma inscrita no art. 400 

do Código de Processo Penal comum aos processos penais militares cuja 

instrução não se tenha encerrado, o que não é o caso. Ordem denegada. 

Fixada orientação quanto a incidência da norma inscrita no art. 400 do 

Código de Processo Penal comum a partir da publicação da ata do 

presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos 

penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação 

especial, incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se 

tenha encerrado. 1. Os pacientes, quando soldados da ativa, foram 

surpreendidos na posse de substância entorpecente (CPM, art. 290) no 

interior do 1º Batalhão de Infantaria da Selva em Manaus/AM. Cuida-se, 

portanto, de crime praticado por militares em situação de atividade em 

lugar sujeito à administração militar, o que atrai a competência da Justiça 

Castrense para processá-los e julgá-los (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9º, I, 

b). 2. O fato de os pacientes não mais integrarem as fileiras das Forças 
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Armadas em nada repercute na esfera de competência da Justiça 

especializada, já que, no tempo do crime, eles eram soldados da ativa. 3. 

Nulidade do interrogatório dos pacientes como primeiro ato da instrução 

processual (CPPM, art. 302). 4. A Lei nº 11.719/08 adequou o sistema 

acusatório democrático, integrando-o de forma mais harmoniosa aos 

preceitos constitucionais da Carta de República de 1988, assegurando-se 

maior efetividade a seus princípios, notadamente, os do contraditório e da 

ampla defesa (art. 5º, inciso LV). 5. Por ser mais benéfica (lex mitior) e 

harmoniosa com a Constituição Federal, há de preponderar, no processo 

penal militar (Decreto-Lei nº 1.002/69), a regra do art. 400 do Código de 

Processo Penal. 6. De modo a não comprometer o princípio da segurança 

jurídica (CF, art. 5º, XXXVI) nos feitos já sentenciados, essa orientação 

deve ser aplicada somente aos processos penais militares cuja instrução 

não se tenha encerrado, o que não é o caso dos autos, já que há 

sentença condenatória proferida em desfavor dos pacientes desde 

29/7/14. 7. Ordem denegada, com a fixação da seguinte orientação: a 

norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aplica-se, 

a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos 

penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os 

procedimentos penais regidos por legislação especial incidindo somente 

naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado”. (HC 

127900, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 

03/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 02-08-2016 

PUBLIC 03-08-2016)

Outrossim, a abstenção de pronunciar-se em audiência de interrogatório já 

realizada, foi uma estratégia da defesa, que, naquele momento, optou pelo 

silêncio. O fato da defesa se decidir por alterar a estratégia não autoriza a 

reconstrução probatória, pois, se assim fosse, toda fase instrutória teria 

que ser refeita a cada alternância de vontade das partes.

 Deste modo, já tendo sido oportunizado o interrogatório ao acusado 

Marco Antônio nos termos da legislação e orientação jurisprudencial 

vigente à época do ato, ocorreu a preclusão consumativa, de forma que o 

acolhimento do pleito de defesa traria prejuízo, não ao acusado, mas sim, 

à marcha processual, já que, para esta data, foi marcado o julgamento.

Desse modo, REJEITO a preliminar suscitada para reabertura da instrução 

com novo interrogatório do réu Marco Antônio.

É como voto.

Em seguida, concedeu-se a palavra para os membros do Conselho de 

Justiça para proferir voto por ordem inversa de hierarquia.

VOTO

EXMO. JUIZ MILITAR CAP PM DIEGO JOHN GUINDANI SILVA.

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

VOTO

EXMO. JUIZ MILITAR CAP BM ANDRÉ LUIZ DECHAMPS.

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

VOTO

EXMO. JUIZ MILITAR MAJ BM HEITOR ALVES DE SOUZA.

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

VOTO

EXMO. JUÍZA MILITAR TEN CEL BM LUCIANA BRAGANÇA BRANDÃO DA 

SILVA.

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 168646 Nr: 15939-62.2010.811.0042

 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): MFB, MADAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT, LARESSA MARQUES DE O. BRITO - 

OAB:21.288, MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - OAB:10657/MT, 

RODOLPHO GARCIA G. BANDEIRA - OAB:16613

 VISTOS ETC.

Publicada em sessão. Os presentes saem intimados.

Transitada em julgado, certifique-se e procedam-se às comunicações e 

baixas necessárias.

Após, arquivem-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 330429 Nr: 10650-80.2012.811.0042

 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): MARIO LUIZ PINHEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO 

MONTEIRO DE MORAES - OAB:17.413/MT, ELIERSON METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:19152

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 444949 Nr: 21793-27.2016.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDERIR BEZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10657/MT

 VISTOS ETC.

Defiro o pleito formulado à fl. 119.

Expeça-se carta precatória para a Comarca de Chapada dos 

Guimarães/MT, para fiscalização e acompanhamento do cumprimento das 

condições impostas ao acusado na suspensão condicional do processo 

(fls. 98/99 e 107).

Decorrido o prazo da suspensão e cumpridas as condições, ao Ministério 

Público para manifestação.

Após, tragam os autos conclusos.

Às providências.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 105720 Nr: 10110-08.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO DE CAMPOS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 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 as partes sobre a nova data da perícia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 488043 Nr: 27569-71.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARLI DOS SANTOS DIAS, LEANDRO DA 

SILVA LUCAS, WELBER JACKSON DA SILVA, MATHEUS GUILHERME 

AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, DEISE JUSSARA ALVES - OAB:17867MT

 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 do acusado WELBER JACKSON 

DA SILVA para apresentar alegações finais, no prazo legal, em forma de 

memoriais.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 63858 Nr: 674-93.2005.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARCELO PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB/MT 6.486 - OAB:, DRª. REGIANE DEISE DE OLIVEIRA FREIRE - 

OAB-MT 17.983 - OAB:, REGIANE DEISE DE OLIVEIRA FREIRE - 

OAB:OAB/MT 17.983

 “Vistos, etc.

 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- Cumpra-se.”

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 161117 Nr: 8448-04.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEANDERSON MELEU CORREIA, RAFAEL 

ROCHA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, SEBASTIÃO MOURA DA 

SILVA - OAB:2863/MT

 “Vistos, etc.

 I- Diante da insistência manifestada pelas partes, designo o dia 14 de 

agosto 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, inclusive ofício para que seja realizado a escolta do 

acusado,

 II- Por fim, diante da nomeação do Dr Waldir Siqueira de Farias OAB/MT 

n.º 10201 a fim de acompanhar o ato em relação a acusada, expeça-se 

certidão em seu nome em relação ao trabalho realizado, em conformidade 

com a Tabela XIX, da Resolução n.º 96/07, da Ordem dos Advogados do 

Brasil Seccional de Mato Grosso, bem como das prescrições normativas, 

constantes do art. 303 e seguintes, da CNGC/MT, fixando os honorários 

em 02 (duas) URH. Saem os presentes intimados.

 III- 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

13ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 488476 Nr: 27956-86.2017.811.0042

 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): CAMILA DAIANE DA SILVA SOUSA, 

ALEXANDRE DE SOUZA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CAMILA DAIANE DA SILVA SOUSA, Cpf: 

70318606100, Rg: 26726904, Filiação: Daiana da Silva Sousa, data de 

nascimento: 27/06/1994, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, 

manicure e diarista, Telefone 9805-9111. 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:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 522545 Nr: 14583-51.2018.811.0042

 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): EMERSON DO NASCIMENTO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO WILLIAN DESTO 

RIBEIRO - OAB:13238-E

 Nos termos do Prov. 52/2007/GJ bem como, de conformidade com a 

determinação de folhas 171, intimo o advogado da defesa para, no prazo 

legal, apresentar as contrarrazões referentes ao apelo ministerial de 

folhas 153/157.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 518556 Nr: 46543-59.2017.811.0042

 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): WAMIL DE SOUZA SANTANA, JOSE ROBERTO 

DOS SANTOS ESPINOSA, WALACE CRISTALDO MOREIRA, Salles 

Alexandre Gonçalves da Silva Santos, MAYCON TURCI ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO ROBERTO MOREIRA 

LIMA - OAB:10006/MT, LIDIANA CASTRO DE OLIVEIRA - OAB:OAB MT 

20711, VANDERLEY SOUZA AMORIM - OAB:10.207

 Vistos, etc.Trata-se de DENÚNCIA ajuizada pelo Ministério Público em 

desfavor de WAMIL DE SOUZA SANTANA, pela suposta prática dos 

crimes previstos nos arts. 33, “caput”, e 35, “caput”, ambos da Lei n. 

11.343/06, JOSE ROBERTO DOS SANTOS ESPINOSA, pela suposta prática 

dos crimes previstos nos arts. 35, “caput”, e 36, “caput”, ambos da Lei n. 

11.343/06, SALLES ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA SANTOS, em 

face da prática, em tese, do crime capitulado no art. 33, “caput”, da Lei n. 

11.343/06 e MAYCON TURCI ARRUDA e WALACE CRISTALDO MOREIRA, 

pelo cometimento, em tese, do delito tipificado no art. 35, “caput”, ambos 

da Lei n. 11.343/06. [...] RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo Parquet, 

dando exclusivamente os denunciados WAMIL DE SOUZA SANTANA, 

JOSE ROBERTO DOS SANTOS ESPINOSA, MAYCON TURCI ARRUDA e 

WALACE CRISTALDO MOREIRA como incursos no artigo da lex repressiva 

nela mencionado. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

21/08/2018, às 14:40 horas, para o interrogatório dos acusados e das 

testemunhas arroladas pela acusação. [...] Por fim, segue em separado, 

digitadas em 03 laudas, informações processuais prestadas para instruir o 

HC 100729-32.2018.8.11.0000. Intime-se e cumpra-se.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 352833 Nr: 14273-21.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ROBERTO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADJALMA BOMDESPACHO DE 

OLIVEIRA - OAB:4356/MT

 INTIMAR O ADVOGADO ADJALMA BOMDESPACHO DE OLIVEIRA 

OAB/MT 4.356 PARA TOMAR CIÊNCIA DA AUDIÊNCIA REDESIGNADA 

PARA O DIA 17 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 13:00 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 310177 Nr: 8063-22.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL FERNANDES 

FABRINE - OAB:6667-MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, RONALDO 

DAVID DE MORAES OAB/MT 6.667, para que tome ciência da audiência 

designada para o dia 17/08/2018 às 16h30min.

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.: 476616 Nr: 16460-60.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS VINICIUS FRAGA SOARES, 

GILBERTO SILVA BRASIL, AUGUSTO CÉSAR RIBEIRO MACAÚBAS, 

JUNIOR ALVES VIEIRA, CLEYTON CESAR FERREIRA DE ARRUDA, 

THASSIANA CRISTINA DE OLIVEIRA, ROBSON ANTÔNIO DA SILVA 

PASSOS, JULYENDER BATISTA BORGES, JURANDIR BENEDITO DA 

SILVA, ELVIS ELISMAR DE ARRUDA FIGUEIREDO, HIAN VITOR OLIVEIRA 

CAVALCANTI, DIEGO SILVA DOS SANTOS, DAINEY APARECIDO DA 

COSTA, KAIO DA SILVA NUNES TEIXEIRA, LUBIA CAMILLA PINHEIRO 

GORGETE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11390/MT, ALBERTO ALEXANDRE DA SILVA - OAB:18974, 

ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - OAB:11443/MT, ANILTON GOMES 

RODRIGUES - OAB:14.443, ANILTON GOMES RODRIGUES - 

OAB:14443/MT, ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - OAB:21536/O, 

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - OAB:15375/MT, CLAUDIA 

FELICIO GARCIA - OAB:19292, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15959/MT, HELIO BRUNO CALDEIRA - OAB:16707/MT, JAQUELINE 

SANTOS DAMACENO - OAB:7065, MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7297/MT, MARCOS TÚLIO FERNANDES MELO - OAB:16.291, 

NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3.878/AC, NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3878/AC, Pabline Mayara Barbosa Belfort 

Medeiros - OAB:23873, PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - 

OAB:18188/MT, RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - OAB:18870/MT, 

VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - OAB:9331/MT

 Certifico e dou fé, atendendo as normas da CNGC e tendo em vista que 

os advogados Augusto Cesar Carvallho Frutuoso OAB/MT 15375 e Pabline 

Mayra Barbosa Belfort Medeiros OAB 23873, apesar de devidamente 

intimados para apresentarem as alegações finais do acusado JULYENDER 

BATISTA BORGES (PRESO), conforme DJE n. 10270 e publicado no dia 

08.062018, até a presente data não o fizeram. Diante disto, impulsiono 

estes autos para intimá-los a apresentar as alegações do referido réu, no 

prazo de cinco dias, sob pena de intimação do acusado para constituir 

novo advogado ou será nomeado a Defensoria Pública para prosseguir na 

sua defesa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 365546 Nr: 5398-28.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINGTON FERREIRA DO PRADO, THIAGO 

DIAS DE SOUZA, MARCIO ALENCAR DUTRA, GABRYELL VENTURA, 

RICARDO NUNES FIALHO, JOELCIO MARQUES DE SOUZA, GILBERTO 

JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

JOSÉ MARIA GOMES D ASILVA - OAB:67047/PI, ZORAIDE OLIVEIRA 

SOARES - OAB:2.443

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2018-CNGC, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que sejam intimados os 

advogados dos acusados, da expedição das Carta Precatórias para as 

comarcas de Campo Grande/MS; Itamaracá/PE; Tangará da Serra/MT e 

Alto Paraguai/MT, devendo os advogados acompanharem diretamente no 

Juízo deprecado os andamentos processuais.

 Outrossim, impulsiono os autos para que tomem ciência da audiência 

designada na carta precatória nº 9541-79.2018.811.0055 - Cód. 280749, a 

ser realizada no dia 25/07/2018, às 15:10 horas, na sede da 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, no endereço: Av. 

Presidente de Almeida Neves, nº 1220, bairro Jardim Mirante, cidade: 

Tangará da Serra/MT, nos termos do Ofício de fls. 895vº.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 167038 Nr: 14343-43.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GERALDO RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5768, FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - 

OAB:44.869/DF, GEORGE ANDRADE ALVES - OAB:250.016, MÁRIO 

RIBEIRO DE SÁ - OAB:2521/MT, RODRIGO DE BITTENCOURT 

MUDROVITSCH - OAB:26966, VALBER DA SILVA MELO - OAB:8927

 Vistos, etc. (...). Desta forma, considerando que o pleito do acusado 

Humberto Boisapo já foi analisado por autoridade competente e julgado 

prejudicado, não cabe a este juízo admitir decisão contrária, o que 

afrontaria a decisão superior.Isto posto, em consonância com o parecer 

ministerial, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa do acusado José 

Geraldo Riva, às 4769/4771.Feitas as devidas comunicações, retornem os 

autos para prolação de sentença.Às providências.Int. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 423244 Nr: 28931-79.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO ROSARIO ALVES 

DA CUNHA - OAB:12713/MT, GRACIELLY ALVES CUNHA - 

OAB:20287/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007-CNGC, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a 

advogada da acusada para que apresente alegações finais, na forma de 

memoriais, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 319148 Nr: 18685-63.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE LEONARDO PODLASINSKI DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:4111

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007-CNGC, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

advogado do acusado para que manifeste na fase do art. 402 do Código 

de Processo Penal, conforme determinado às fls. 719.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 312139 Nr: 10471-83.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERAFIM CARNEIRO, WELSON ANTÔNIO 

CARNEIRO, WANDERLEY BAFFA CLAVERO, LUIZ CARLOS VILALBA 
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CARNEIRO, EDSON GARCIA DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR BARROS FREITAS 

OSTI - OAB:18.335 - MT, FABIAN FEGURI - OAB:16.739/MT, FABIO 

HELENE LESSA - OAB:16633, FILIPE MAIA BROETO NUNES - 

OAB:23.948, JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - OAB:12246, LEO 

CATALA JORGE - OAB:17525/O, Marcos Oliveira Santos - OAB:9101, 

PATRICK SHARON DOS SANTOS - OAB:14.712, PAULO INÁCIO DIAS 

LESSA - OAB:13.887, PAULO INÁCIO DIAS LESSA - OAB:13887, 

RICARDO FRANCISCO DIAS DE BARROS - OAB:18646, RICARDO 

SALDANHA ESPINELLI - OAB:OAB/ 15204, TASSIO VINICIUS GOMES 

DE AZEVEDO - OAB:13948, THIANY BARROS DE ABREU - OAB:9143, 

VALBER DA SILVA MELO - OAB:8927, VALBER MELO - OAB 8.927 - 

OAB:8927

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007-CNGC, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que sejam intimados os 

advogados dos acusados para que apresentem alegações finais, na 

forma de memoriais, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 411070 Nr: 15821-13.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZIRA NOBUKO NISHIYAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948, JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14.247-OAB/MT, 

MARIA DE LOURDES RIBEIRO - OAB:11646

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 – CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a defesa da acusada 

da audiência de instrução e julgamento redesignada para o dia 23 de 

agosto de 2018, às 13:30 horas, na sede deste Juízo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 83688 Nr: 4533-83.2006.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALEXANDRE DE MEIRELLES, PAULO 

CESAR PEREIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AVELINO TAVARES JÚNIOR - 

OAB:3.633, JONATHAN DE ARRUDA BARBOSA - OAB:9.451, RODRIGO 

POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 Dessa forma, restando devidamente comprovada tanto a autoria quanto a 

materialidade dos crimes imputados aos acusados, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na denúncia para condenar os réus: 1. CARLOS 

ALEXANDRE DE MEIRELLES, dando-o como incurso nas penas dos artigos 

96, IV c/c artigo 84, § 2º da Lei n. 8.666/93 c/c artigo 29 do Código Penal;2. 

PAULO CESAR PEREIRA LOPES, com incurso nas penas do artigo 96, IV 

da Lei de Licitações n. 8.666/93 do Código Penal c/c artigo 29 do Código 

Penal.Excluem a culpabilidade a inimputabilidade, a potencial consciência 

da licitude do ato e a inexigibilidade de conduta diversa.No entanto, não 

vislumbro nos autos quaisquer excludentes de ilicitude que poderiam 

justificar o comportamento dos acusados, tampouco as dirimentes 

previstas nos artigos 20, § 1º, e arts. 21, 22 e 26 do Código Penal, que 

pudessem socorrer os denunciados, pelo que tenho que devam ser 

apenados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 443194 Nr: 19931-21.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SIMONE DE OLIVEIRA, MARIO CEZAR DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA SILVA FERREIRA - 

OAB:19770, GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE - OAB:21439, IVO 

MARCELO SPÍNOLA DA ROSA - OAB:13.731, MAYANA PEREIRA 

SOARES - OAB:17092, PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - 

OAB:OAB/MT 19.486

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 – CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a defesa dos 

acusados da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 28 

de agosto de 2018, às 13:30 horas, na sede deste Juízo.

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 Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 530865 Nr: 22664-86.2018.811.0042

 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: u, BB, PBPB, PHB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB, MTB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:14054/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Compulsando os autos, constato que a parte autora pleiteia a 

reconsideração da decisão de fl. 29, para que seja fixado a título de 

alimentos provisórios, o importe de R$ 7.593,00 (sete mil quinhentos e 

noventa e três reais), alegando que o acordo entabulado entre as partes 

já não tem mais validade, diante de um novo acordo de recebimento do 

débito com um terceiro.Pois bem, conforme já esclarecido de forma 

objetiva na decisão de fl. 29, na ação de id. 469267, já houve a 

regulamentação dos alimentos para os filhos do casal, frisa-se “... e ainda 

minorar o valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais, tal valor será 

devido como pensão alimentícia para os menores filhos das partes...”, 

conforme pode ser comprovado através da cópia do acordo de fls. 35/37 

e homologação de fl. 38, ainda que a ação de id. 469267 tenha sido 

movida pela representante dos menores.Ademais, com relação a 

informação da parte autora de que o acordo judicial devidamente 

homologado no feito de id. 469267 não possui mais validade, tendo em 

vista o não cumprimento por parte do requerido e em razão de outro 

acordo de recebimento de um débito com um terceiro, tal alegação não foi 

comprovada nos autos, o que não pode ser levado em 

consideração.Desta forma, como resta claro que os menores, ora 

requerentes, já possuem alimentos arbitrados em face do requerido 

Matias, não há como acolher o pedido de reconsideração, razão pela qual 

INDEFIRO o pedido de item 1 de fl. 34.No mais, AGUARDE-SE a realização 

da audiência designada no presente feito, salientando que os requeridos 

deverão comparecer acompanhados por um advogado, ou informar se 

desejam a nomeação da Defensoria Pública Criminal.Intime-se a 

requerente, através de seu advogado, via DJE.Intimem-se os requeridos, 

EXPEDINDO-SE carta precatória para tanto.Ciência ao Ministério 

Público.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 444398 Nr: 21194-88.2016.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA DA SILVA 

CAMPOS PREZA - OAB:22660, RODRIGO LAZARO DE SOUZA NETO - 

OAB:22.683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO SÉRGIO DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:13548/MT, DIONE FRANCISCA MARANHAO DE 

Q. ALMEIDA - OAB:4166/MT

 Cód. 444398.

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentada por Eleonai Garcia 
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Pessoa, em face de Valdomiro Gomes Pessoa, devidamente qualificados.

Após o recebimento da inicial – fl. 26, a parte exequente informa que o 

débito cobrado na presente ação foi objeto de recurso perante o E. 

Tribunal de Justiça, sendo afastada a obrigação do executado de pagar o 

referido débito no Recurso de Apelação nº 83535-2016, requerendo a 

extinção do presente feito – fls. 204/205.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC.

Sem custas, ante ao deferimento da gratuidade da justiça.

Intimem-se as partes, através de seus advogados via DJE.

Com o transcurso do prazo recursal, ARQUIVE-SE o presente feito, com a 

adoção das formalidades de praxe.

P. I. CUMPRA-SE. Às providências.

Cuiabá/MT, 16 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 Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 372283 Nr: 13063-95.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALBI FERNANDO SEIXAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:6833/MT

 (...). Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia 

para JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado CALBI FERNANDO 

SEIXAS PEREIRA, brasileiro, nascido em 24/05/1988, natural de Cuiabá/MT, 

filho de Francineide Seixas Pereira, residente e domiciliado na Rua Mato 

Grosso, quadra 172, casa 11, bairro Alto da Serra II, nesta Capital, ante a 

ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal do delito previsto 

no art. 148, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 107, inciso IV, 

do Código Penal, bem como para CONDENÁ-LO como incurso nas penas 

do delito previsto no art. 213, caput, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos 

do Código Penal, razão pela qual passo a individualização da pena a ser 

aplicada, em observância ao disposto no artigo 68, caput, do mesmo 

Códex. (....)..PROCEDENDO O CÁLCULO DA DETRAÇÃO PENAL, em razão 

das informações constantes no autos, verifico no feito de id. 361502, em 

apenso, que o réu fora preso preventivamente, na data de 05/06/2014, 

sendo posto em liberdade, na data de 01/08/2014, consoante cumprimento 

do Alvará de Soltura nº 199/2014 no feito em apenso (id. 361502 – fls. 

118/119), de modo que o denunciado já CUMPRIU cautelarmente o 

montante de 57 (cinquenta e sete) dias da reprimenda referente a estes 

autos, RESTANDO PENDENTE DE CUMPRIMENTO, POIS, A PENA 

REMANESCENTE DE 06 (SEIS) ANOS, 08 (OITO) MESES E 03 (TRÊS) DIAS, 

pelo que MATENHO o regime de cumprimento de pena em regime 

SEMIABERTO.No mais, DEIXO DE SUBSTITUIR a reprimenda aplicada por 

restritivas de direito e pelo sursis penal, em razão da pena fixada ser 

superior a 04 (quatro) anos, não preenchendo, pois, os requisitos 

previstos no art. 44, inciso I e art. 77, ambos do Código Penal. (...).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 435975 Nr: 12224-02.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANDRÉ MOTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUSTAVO FERNANDES 

MELO - OAB:18188/MT

 Vistos.

INTIME-SE o advogado do acusado, via DJE, para que apresente a 

Resposta a Acusação ou para que apresente o termo de renúncia, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Sem prejuízo, INTIME-SE o acusado pessoalmente, para que se for o caso, 

constitua novo patrono, devendo apresentar Resposta a Acusação, no 

prazo legal.

Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se. Às providências.

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 477033 Nr: 16878-95.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERONIMO JUNIOR AFONSO BARBOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA BARBOSA DE 

OLIVEIRA - OAB:21874

 Impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o réu, por meio 

do seu advogado, via DJE, para comparecer a audiência de instrução e 

julgamento designada para o dia 29 de agosto de 2018, às 14h30min, a ser 

realizada na sede deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 372951 Nr: 13954-19.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:4651, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o réu, por meio 

do seu advogado, via DJE, para comparecer a audiência de instrução e 

julgamento designada para o dia 29 de agosto de 2018, às 17h30min, a ser 

realizada na sede deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 446921 Nr: 23867-54.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FELIPE PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORAH ELISSA SIQUEIRA 

EUGENIO RODRIGUES (ESTAGIÁRIA UNIC) - OAB:19953/E, HELIODORIO 

SANTOS NERY - OAB:4630/MT, PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 Autos n. 23867-54.2016.811.0042.

I. Redesigno a audiência para o dia 31.10.2018, às 17 horas e 40 minutos, 

primeira data livre na pauta.

 II. Intime-se o acusado Antônio Felipe Pinto e a vítima Helena Ferreira dos 

Santos.

 III. Dê-se vista ao Ministério Público para que apresente o endereço da 

testemunha Israel, pois não trabalha no local informado.

 IV. Int.

Cuiabá/MT, 16 de julho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 478194 Nr: 18045-50.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: BMWSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HFLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - 

OAB:16290

 i) julgo procedente o pedido e, como consequência, confirmo a decisão 

liminar proferida, mantendo as medidas protetivas pelo prazo de 06 meses, 

contados da presente data, salvo se a vítima, ora autora, antes desse 

prazo, manifestar expressamente que não mais necessita das mesmas 
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ou, ao contrário, comprovar que necessita da continuidade das medidas 

protetivas de urgência em seu favor por mais tempo;ii) condeno o réu ao 

pagamento das custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no artigo 19 da 

11.340/06, não necessitando, destarte, de advogado;iii) julgo extinto o 

processo, com resolução de mérito, conforme prevê o artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil.P. R. I. C.Cuiabá/MT, 06 de junho de 

2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz de Direito

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 101344 Nr: 4829-90.2016.811.0063

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PLdSMdA, JCMP, EAdSMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleuza Alves de Oliveira - 

OAB:21520

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...,

 Com fulcro no artigo 364 do CPC, declaro encerrada a instrução 

processual, e determino que:

a) Intime-se o advogado constituído para apresentar as alegações finais, 

em forma de memoriais escritos.

b) Com a juntada dos memoriais escritos pelo advogado dos requerentes, 

dê-se vistas a Defensoria Pública e após, Ministério Público para que 

apresentem as alegações finais caso queiram.

c) Em seguida, sendo apresentadas as alegações finais voltem-me 

conclusos para sentença.

As providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 90971 Nr: 3501-96.2014.811.0063

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, LAAV, PHAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT REZENDE DA SILVA - 

OAB:16.773

 OCORRÊNCIAS:

 Declarada aberta a audiência, tomou-se por termo as declarações, 

conforme consta no CD-R em anexo, que fica fazendo parte integrante 

deste termo de deliberação.

 DELIBERAÇÕES:

Em seguida pela MMª Juíza foi assim DECIDIDO.

Oficie-se a DEDDICA solicitando informações do Boletim de Ocorrência n.º 

326366/2014, fls.23. e, mesmo que não tenha sido concluído que se 

remetido cópia integral do inquerido e se possível que conclua o inquerido 

no menor prazo possível relatando a este juízo.

Fixo o prazo de 10(dez) dias para o envio de informações a este juízo.

Após, declaro encerrada a instrução processual, e, faculto às partes a 

juntada das alegações finais em forma de memoriais escritos.

Com a juntada dos memoriais escritos, venham-me conclusos para 

sentença, devendo ser lançado no Sistema Apollo o código 36 

(conclusos) para sentença.

NADA MAIS do que para constar lavrei o presente termo que lido e achado 

vai devidamente assinado pelos presentes. Eu, Lidiane C. de Souza 

Gomes que o digitei e subscrevi.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 110735 Nr: 2586-08.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RVDSG, VDFVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MAGANHA DE LIMA - 

OAB:17.538-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer 

(Com Pedido de Tutela Específica de Urgência) proposta por Roberta 

Valentina dos Santos Galvão representada por sua genitora, Vanessa de 

Fatima Vieira dos Santos em desfavor do Estado de Mato Grosso 

objetivando compeli-lo a fornecer o tratamento denominado “Home Care”.

Observa-se que o juízo da 5ª. Vara Especializada da Família e Sucessões 

da Capital, às fls. 249/251, declinou da competência do feito em favor 

desta Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá.

 Assim, determino que:

a) Intimem-se os advogados constituídos para impulsionar o processo no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o artigo 269 e 272 ambos do 

NCPC;

b) 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;

c) Após, em cumprimento ao artigo 179, I, do CPC , diga o Ministério 

Público;

d) Publique-se o presente despacho para ciência dos advogados 

constituídos Thiago Maganha de Lima OAB/MT 17.538 e Kelly Cristhine 

Freitas Campos OAB/MT 22.797;

e) Voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 111001 Nr: 2805-21.2018.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LLM, PPMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PADM, MDLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARITA BEATRIZ RICARDO DE 

SOUZA - OAB:440.16 GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BLENDA ALVARENGA 

CARVALHO SOARES - OAB:44.912 GO, Nilson Portela Ferreira - 

OAB:12925/MT

 Vistos etc...,

 Trata-se de Ação de Modificação de Guarda, proposta por Leonardo Luiz 

Meneses, em desfavor de Patrícia Araújo de Morais e Maria de Lourdes 

Araújo, em relação ao filho Pedro Paulo Morais Menezes.

Observa-se que o juízo da Comarca de Nazário-GO, declinou da 

competência para apreciar e julgar o feito em favor deste juízo, por ser o 

local onde reside a criança.

Pelo exposto:

a) Intimem-se as partes para ciência da tramitação dos autos neste Juízo, 

bem como requeiram o que entender de direito;

b) Publique-se o presente despacho para ciência dos advogados 

constituídos Nilson Portela Ferreira OAB/MT 12.925 e Kárita Beatriz 

Ricardo de Souza OAB/GO;

c) Após, diga o Ministério Público.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 111006 Nr: 2809-58.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HGCP, HFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS JOSÉ DE SIQUEIRA NETO 

- OAB:23031, Plinio Jose de Siqueira Neto - OAB:10405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência, 

proposta por H.G.C.P., representado por seu genitor Hélio Francisco 

Pereira, em desfavor do Secretário de Saúde do Estado e do Município, 

cujo objetivo é compeli-los a fornecerem tratamento cirúrgico de 

Craniossinostose com Sutura Única, conforme laudo médico em anexo.

Decido.

Vislumbra-se que os Secretários de Saúde do Estado e do Município são 

partes ilegítimas para figurar no polo passivo da presente ação, pois não 

possuem personalidade jurídica para responder os termos da presente 

ação.
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Assim, nos termos dos artigos 321 do Código de Processo Civil, determino 

a emenda da inicial, corrigindo o polo passivo da demanda, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo.

Intime-se a parte Autora via DJE para que tome conhecimento da presente 

decisão.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 110983 Nr: 2791-37.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BTM, EdGTdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM LISBOA NETO - 

OAB:10557, LEIDIANE COSTA DA SILVA - OAB:9250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

 Trata-se de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela 

Antecipada proposta por B.T.M., representado por sua genitora Eliane das 

Graças Tavares da Silva, em face do Estado de Mato Grosso e do 

Município de Cuiabá, objetivando compelir os entes públicos a fornecer 

Tratamento Fora de Domicílio (TFD), para realização do procedimento 

cirúrgico na cidade de Porto Alegre/RS.

Observa-se que o juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública, 

às fls. 222/223, declinou da competência do feito em favor desta Vara 

Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá.

 Assim, determino que:

a) Intime-se o advogado constituído para impulsionar o processo no prazo 

de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o artigo 269 e 272 ambos do NCPC;

b) Decorrido o prazo e não havendo manifestação dos advogados 

constituídos, cumpra-se, o disposto no artigo 274 do NCPC, intimando o 

advogado por carta registrada;

c) Após, em cumprimento ao artigo 179, I, do CPC , diga o Ministério 

Público;

d) Publique-se o presente despacho para ciência do advogado constituído 

Joaquim Lisboa Neto OAB/MT 10.557;

e) Voltem-me conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109777 Nr: 1815-30.2018.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, EMMDES, 

LMES

 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 

1815-30.2018.811.0063, Protocolo 109777, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44900 Nr: 1924-88.2011.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ACLeS, 

DCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata Maciel Cuiabano - 

OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1924-88.2011.811.0063, Protocolo 44900, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107000 Nr: 3909-82.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, FDSBM, 

FMJ, JVMDSB

 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 

3909-82.2017.811.0063, Protocolo 107000, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 4990 Nr: 2015-72.2002.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tânia Almeida Meressiano rep. Leilson Meressiano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orcapol Armazens Gerais rep. Sueder Mariano 

Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isandir Oliveira de Rezende - 

OAB:3653, Valdomiro De Moraes Siqueira - OAB:3575/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula dos Santos Cruz - 

OAB:2.857, Jeancarlo Ribeiro - OAB:7179, Wagner T. Shimosakai - 

OAB:10.386-B

 Procedo a intimação da(s) parte(s) acerca do despacho de fls.764.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 33988 Nr: 2892-36.2007.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIRGINIA PINTO XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FATIMA OLIVEIRA CAPELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:8458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Firmino Gomes Barcelos - 

OAB:4770-B

 Procedo a intimação da(s) parte(s) acerca do despacho de fls.142. Intimo 

ainda a parte devedora, para cumprir o item 1 do despacho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 33219 Nr: 2164-92.2007.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V.P FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCOPEL COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA RONDON 

PESSOA DOS SANTOS - OAB:8700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA A. MARTINEZ - 

OAB:220.603 OAB/SP, martim lopes martinez - OAB:60.688 OAB/MT

 Procedo a intimação da(s) parte(s) acerca do despacho de fls.138, bem 

como para cumprir o item 2.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 56055 Nr: 1937-81.2006.811.0057

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Carlos Ziliani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Khristian Santana Ramos - 

OAB:10318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Hernandes Franco 

Ziliani - OAB:8073

 Procedo a intimação da(s) parte(s) acerca do despacho de fls.271/272.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 11154 Nr: 631-06.2004.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Pereira Magalhaes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Isaltino de Souza - 

OAB:4.499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Fábio Mielli 

Camargo - OAB:2680

 Procedo a intimação da(s) parte(s) acerca do despacho de fls.137.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 20151 Nr: 2619-28.2005.811.0071

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João César Fadul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso César de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Andreo Gancedo Saber 

- OAB:5692, João César Fadul - OAB:4541-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE KROMINSKI - 

OAB:10896/MT

 Procedo a intimação da(s) parte(s) acerca do despacho de fls.243

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 35481 Nr: 4371-64.2007.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAX PRINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE 

INFORMATICA E BALANÇAS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLASSITEL EDITORA DE LISTAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izonildes Pio da Silva - 

OAB:6486-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: renata pimenta de medeiros 

- OAB:

 Procedo a intimação da(s) parte(s) acerca do despacho de fls.158.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 56028 Nr: 78-93.2007.811.0057

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACY AUXILIADORA TELES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benq Eletronica Ltda, INTERCOOMM 

ELETRONICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: eber saraiva de souza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Fonseca Leme - 

OAB:172666/SP

 Procedo a intimação da(s) parte(s) acerca do despacho de fls.222.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 35835 Nr: 4727-59.2007.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANIO VIEGAS DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELMA CRISTINA PAVANI ROCHA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Mártines 

Gonçalves de Amorim - OAB:21353

 Procedo a intimação da(s) parte(s) acerca do despacho de fls.203, bem 

como para a devedora cumprir o item 3, como determinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 35114 Nr: 4015-69.2007.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINALDO SOCORRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Belo Galindo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Celso Bignardi - 

OAB:3561-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551, André Luiz Cardozo Santos - OAB:7322, 

JANAINA GOMES DA SILVA - OAB:10384 - B, Norma Sueli de Caires 

Galindo - OAB:6524

 Procedo a intimação da(s) parte(s) acerca do despacho de fls.156.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 18086 Nr: 565-89.2005.811.0071

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Condomínio do Edifício Barão de Melgaço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Francisca da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Yegros Pereira - 

OAB:8574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Calmon - OAB:8939

 Procedo a intimação da(s) parte(s) acerca do despacho de fls.241.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 25093 Nr: 1313-87.2006.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Condomínio do Edifício Barão de Melgaço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anselmo Cursino Jorge

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Yegros Pereira - 

OAB:8574, Luis Fernando Lemos dos Santos - OAB:3098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação da(s) parte(s) acerca do despacho de fls.174.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 30656 Nr: 6825-51.2006.811.0071

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCR MIDIA E INFORMATICA LTDA, CARLOS HEINZ 

KLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Lemes Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo da Cunha Macedo - 

OAB:7077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A

 Procedo a intimação da(s) parte(s) acerca do dcisão de fls.40/41.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 37359 Nr: 6242-32.2007.811.0071

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIFICIO AMETHYST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Luiz França De Carvalho, DOMITILA 

DA SILVA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphael Fernandes Fabrini - 

OAB:6667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVEIRA - OAB:10464, HEITOR CORREA DA ROCHA - OAB:, Luiz 

Felipe Barros Neto - OAB:24020/MT

 Procedo a intimação da(s) parte(s) acerca do dcisão de fls.409/410.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 36115 Nr: 5012-52.2007.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVADIO CORREA FERRER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETORIO MUNICIPAL DO PMDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY DE SOUZA GONÇALVES - 

OAB:12133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson F. Coleta Coutinho - 
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OAB:9172-B, LUIZ VICTOR PARENTE SENA - OAB:11789/MT

 Procedo a intimação da(s) parte(s) acerca do despacho de fls.293.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 13759 Nr: 1919-86.2004.811.0071

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helen Simony M. de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Granja de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marilton Procópio Casal Batista 

- OAB:5604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Garcia de Almeida - 

OAB:2.573

 Procedo a intimação da(s) parte(s) acerca do despacho de fls.165/166.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 17115 Nr: 3260-50.2004.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elineia de Souza Radi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ponto Certo Utilidades Domésticas Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Monica Cristina Pereira dos 

Santos - OAB:12159-MT, Pedro Pereira dos Santos - OAB:2462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA AQUOTI DE ALMEIDA 

CASTRO AMORIM - OAB:OAB/MS 9504-A, Cristiana Barbosa Arruda 

- OAB:13346, Fábio Davanso dos Santos - OAB:13979/MS

 Procedo a intimação da(s) parte(s) acerca do despacho de fls.217.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 27314 Nr: 3520-59.2006.811.0071

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Epaminondas Cesario Franco, Cid Imoveis Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosimari D'Agustin, Dejanira da Silva, Severino 

Bento da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisele Cristina Balbo - 

OAB:7454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação da(s) parte(s) acerca do despacho de fls.137.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 29190 Nr: 5390-42.2006.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edelson Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Intercom Eletrônicos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Maria Zattar - OAB:6094, 

FERNANDA ARAUJO ROCHA - OAB:11742

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação da(s) parte(s) acerca do despacho de fls.197.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 39455 Nr: 701-81.2008.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edifício Atlantis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Otavio G. Preza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO LUIZ LOPES DA SILVA 

- OAB:26155 -GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI FORTUNATO DO 

PRADO - OAB:16020-0, KARINE GOMES RIBEIRO - OAB:7263, ULYSSES 

RIBEIRO - OAB:5464

 Procedo a intimação da(s) parte(s) acerca do despacho de fls.214

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 55299 Nr: 5293-71.2008.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A.F. RORATO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AG PHOTO E VIDEO, JORGE GAMBATTO 

ZORTEA, SOLANGE ZORTEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: lidiane paula de souza - 

OAB:99.252 OAB/ MG, marco antonio mendes - OAB:11341-A

 Procedo a intimação da(s) parte(s) acercada decisão de fls.352/354.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 51459 Nr: 1631-02.2008.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Condomínio Residencial Canachuê

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claiton Luiz Panazzolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marilton Procópio Casal Batista 

- OAB:5604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almir Lopes de Araújo 

Júnior - OAB:

 Procedo a intimação da(s) parte(s) acerca do despacho de fls.166.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 20929 Nr: 3333-85.2005.811.0071

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gardenia Comercio de Flores Ldta-ME - "ARTE E 

ROSAS"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Nicola Barrros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDUARDO DE O. 

FIGUEIREDO - OAB:202.030/RJ, osmar pereira de souza - OAB:12743, 

Rogério Teopilo da Cruz - OAB:9113 - E

 Procedo a intimação da(s) parte(s) acerca dodecisão de fls.159/160.

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Aparecida Ferreira Fago

 Cod. Proc.: 9556 Nr: 2595-68.2003.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alda de Lourdes Lino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Chinaglia Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON PEREIRA RAMOS - 

OAB:9610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JOSE DE ANDRADE 

GERALDES - OAB:2671

 Vistos, etc.

Segundo certidão retro, de 13.07.2018, a parte reclamante não 

manifestou-se acerca do despacho de fls. 193. Assim, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo.

 Desde logo, determino que, acaso haja manifestação da parte 

interessada, seja o presente processo, digitalizado e inserido no sistema 

PROJUD, conforme, aliás, ordenado na Portaria n.º 001/2016, de 15 de 

agosto de 2016, baixada pelo Excelentíssimo Dr. Émerson Luís Pereira 

Cajango, Juiz de Direito, à época, em substituição legal na coordenação do 

2º JEC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Aparecida Ferreira Fago

 Cod. Proc.: 34296 Nr: 3205-94.2007.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LAURA CRISTINA DE ASSIS ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom - Telemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOGIVAL BARBOSA DA SILVA - 

OAB:10535, GUSTAVO NAHSAN - OAB:11867-A, GUSTAVO P. SALATA 

NAHSAN - OAB:3484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, Mário Cardi Filho - OAB:3.584-A

 Vistos, etc.

 Segue (m) alvará (s) judicial (is) para levantamento do (s) valor (es) 

depositado (s).

Comunique-se ao beneficiário, nos termos do art. 450, § 3º, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Foro Judicial - CNGC.

Após, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 125093 Nr: 6052-47.2017.811.0062

 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:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Nivelto Porto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laiara Cristina Debo - 

OAB:21783

 Visto.

Designo nos termos do artigo 78 da Lei 9.099/95, Audiência de Instrução e 

Julgamento a ser realizada no dia 14/08/2018 às 14h30min.

INTIMEM-SE as partes e seus advogados constituídos.

 Intimem-se as testemunhas arroladas.

Ciência ao MP.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 111163 Nr: 4686-41.2015.811.0062

 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: Leiziani Souza Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudenice de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Carmona de 

Azevedo - OAB:OAB/MT 4.522, Heliodorio Santos Nery - 

OAB:OAB/MT 4.630, Lidiane Lemes de Campos - OAB:OAB/MT 

17.303-E, Naime Marcio Martins Morais - OAB:OAB/MT 3847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Chisthianne Nigro Pimenta 

de Campos - OAB:OAB/MT 6.674

 CERTIFICO que, que por 03 (três) vezes, entramos em contato com a 

advogada, Dra Cristihianne Nigro Pimenta de Campos, para que realizasse 

a devolução deste procedimento para que fosse inventariado, contudo, 

mesmo diante da promessa de que seria devolvido até a data de 

13.07.2018. não houve o cumprimento até a presente data.

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 28079 Nr: 354-34.2016.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. Jose Trindade - EPP, Carlos Jose Trindade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA MORAES VALENTE - 

OAB:7139

 Intimo a defesa para que, no prazo de 10 (dez), informe o atual endereço 

do acusado CARLOS JOSÉ TRINDADE, bem como junte aos autos os 

comprovantes de cumprimento da proposta de transação penal 

homologada em favor dos autores do fato C. JOSE TRINDADE – EPP e 

NILSON GALDINO DE ARAÚJO ou, ainda, no mesmo prazo, apresente 

resposta escrita à acusação em favor da denunciada C. JOSE TRINDADE 

– EPP.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 22620 Nr: 114-50.2013.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovani Belatto Guizardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Luis de Mello Oliveira - 

OAB:6848-B/MT, JOSÉ RENATO MIGLIOLI CORDOVEZ - OAB:OAB/SP 

354-582, Paola de Oliveira Trevisan Gomes - OAB:7573/MT, Rafael 

Costa Bernadelli - OAB:13411-A, THAYSON HENRIQUE MOTA - 

OAB:18533/E

 Pelo exposto e considerando o que consta nos autos das Ações Penais 

números 114-50.2013.811.0082 (Código 22620) e 164-42.2014.811.0082 

(Código 23679) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na 

denúncia apresentada pelo Ministério Público contra o acusado GIOVANI 

BELATTO GUIZARDI(...) que se seja expedida guia para execução de 

penas e medidas, privativas e não privativas de liberdade, acompanhada 

de documentos referidos no art. 106, da Lei n. 7.210/84, remetendo-os ao 

Núcleo de Execuções Penais, os quais deverão realizar o 

acompanhamento e fiscalização do cumprimento das penas ora aplicadas, 

nos termos do art. 149, incisos I e III, do citado dispositivo.Traslade-se 

cópia desta sentença para os autos em apenso (Cód. 23679).P.R.I.C.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001518-95.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN CLAUDIA MINEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/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: 

28/0/2018, 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:Vistos, 

etc.Trata-se de ação de cobrança. Indefere-se o pedido de tutela cautelar 

de exibição de documento, em face do disposto no artigo 9º da Lei 

12.153/2009. Designe-se audiência de conciliação.Cite-se o(s) 

requerido(s), pessoas jurídicas de direito público, com as advertências 

legais, para apresentar(em) a documentação de que disponha (m) para o 

esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 12.153/2009). Intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000283-93.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA MARIA DE JESUS SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARRIJO FREITAS OAB - MT11395/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: 

02/10/2018, Hora: 11:00, 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 – 
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BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: Ante o 

exposto, INDEFERE-SE o pedido de antecipação de tutela. Designe-se 

audiência de conciliação.Cite-se o requerido, com as advertências legais, 

especialmente para apresentar a documentação de que disponha para o 

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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001539-71.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em 

Data:30/08/2018 , Hora:11:00 , 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: Vistos, etc. 

Trata-se de ação de cobrança. Indefere-se o pedido de tutela cautelar de 

exibição de documento, em face do disposto no artigo 9º da Lei 

12.153/2009. Designe-se audiência de conciliação.Cite-se o(s) 

requerido(s), pessoas jurídicas de direito público, com as advertências 

legais, para apresentar(em) a documentação de que disponha (m) para o 

esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 12.153/2009). Intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. 

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: 1001647-03.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA KAROLINE DA SILVA OAB - MT19511/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: 

1001647-03.2018.8.11.0001 REQUERENTE: EMERSON APARECIDO DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

ação de obrigação de fazer cumulada com ressarcimento por preterição 

com pedido de tutela de urgencia na qual a parte autora pretende: “seja a 

reclamada compelida ao pagamento retroativo e atualizado de todas as 

diferenças salariais que o Reclamante deixou de receber como 2º 

Sargento CBM/MT a contar do dia 21 de Março de 2018 no valor de R$ 

4.309,42 (quatro mil trezentos e nove reais e quarenta e dois centavos), 

inclusive as diferenças das férias e 13º (décimo terceiro) salário, bem 

como o pagamento de todos os valores devidos até a data do efetivo 

pagamento, devendo todos os valores serem devidamente corrigidos 

também a data do efetivo pagamento;”. É cediço que, em se tratando de 

pretensão que declaração de nulidade de ato administrativo que implique 

cobrança de valores de reflexo exclusivamente pretérito, certo e 

determinado, se mantém a competência deste Juizado uma vez respeitado 

o teto legal e porque eventual julgamento de procedência dispensa 

liquidação de sentença. No entanto, isto não ocorre quando a pretensão, 

travestida de cunho meramente declaratório, puder ter reflexos 

financeiros relativos ao período de tramitação do processo sem limitação, 

pois nessa hipótese será necessário liquidação de sentença para se 

apurar o quantum devido e sua compatibilização com o teto inerente aos 

Juizados Especiais, sob pena de renúncia do valor que exceder ao teto. 

Nos juizados especiais podem tramitar os processos cujo valor da causa, 

compatibilizado com a pretensão econômica, não ultrapasse 60 salários 

mínimos, sendo este o limite para a fixação do valor que eventualmente 

poderá será cobrado no Juizado caso a parte autora sagrar-se 

vencedora. Ante o exposto, intime-se a parte autora para, querendo, 

adequar o pedido relativo ao pagamento de diferenças salariais, 

compatibilizando-o ao teto dos juizados especiais correspondente ao valor 

total da pretensão econômica de até 60 salários mínimos na data de 

propositura da ação, ou requerer o que entender de direito, no prazo de 

15 dias. Decorrido o prazo, conclusos. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003334-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANIBAL ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

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: 

1003334-60.2016.8.11.0041 AUTOR: ANIBAL ALVES DA SILVA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Encaminhe-se ao juízo suscitado 

no conflito de competência. Cuiabá, 16 de julho de 2018. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001588-15.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENILDO JORGE MARQUES MAGALHAES (REQUERENTE)

ROBISON AUGUSTO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA FILHO OAB - PR19793-A (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: 

06/09/2018, Hora: 09:50, 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. Declara-se a 

ilegitimidade passiva do Cel. PM Marcos Vieira da Cunha – Comandante 

Geral da Policia Militar do Estado de Mato Grosso e da Procuradoria-Geral 

do Estado, pois é cediço que tanto a pessoa física quanto órgãos do 

Estado são partes ilegítimas para compor o polo passivo da ação. Em se 

tratando de responsabilidade civil da administração, é a pessoa jurídica de 

direito público o ente com legitimação passiva (art. 37, § 6º, da CF). 

Promova o Senhor Gestor sua exclusão do polo passivo no sistema PJe. 

Designe-se a 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.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001489-45.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE PELEGRINI MAZZUTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENA VIEIRA DA SILVA OAB - MT13603/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 
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1001489-45.2018.8.11.0001 REQUERENTE: FABIANE PELEGRINI 

MAZZUTTI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Extrai-se da 

decisão proferida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça que 

serão julgados como repetitivos ([1]), os recursos REsp 1.692.023, o REsp 

1.699.851 e o REsp 1.163.020 bem como a existência da ordem de 

suspensão em todo o território nacional dos processos pendentes, 

individuais ou coletivos, que versem sobre a questão. Ante o exposto, 

determina-se que o processo aguarde em Secretaria, no lote de 

processos suspensos por força das decisões proferidas pelo STJ, até 

seu ulterior determinação daquele sodalício. Intime-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Noticia disponível em: 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3

o/noticias/Not%C3%ADcias/Repetitivo-vai-definir-legalidade-do-ICMS-sobr

e-Tust-e-Tusd

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000514-23.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR CORREA DA ROCHA OAB - MT0004546A-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:27/09/2018, Hora: 09:00, 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: Vistos, etc. 

Designe-se audiência de conciliação.Cite-se e intime-se o Reclamado para 

trazer aos autos documentos de que disponha para o esclarecimento da 

causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009.Cumpra-se.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001535-34.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTO GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

30/08/2018, Hora: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: Vistos, 

etc.Trata-se de ação de cobrança. Indefere-se o pedido de tutela cautelar 

de exibição de documento, em face do disposto no artigo 9º da Lei 

12.153/2009. Designe-se audiência de conciliação.Cite-se o(s) 

requerido(s), pessoas jurídicas de direito público, com as advertências 

legais, para apresentar(em) a documentação de que disponha (m) para o 

esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 12.153/2009). Intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001531-94.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em 

Data:30/08/2018, Hora: 08:40, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: Vistos, etc. 

Trata-se de ação de cobrança. Indefere-se o pedido de tutela cautelar de 

exibição de documento, em face do disposto no artigo 9º da Lei 

12.153/2009. Designe-se audiência de conciliação.Cite-se o(s) 

requerido(s), pessoas jurídicas de direito público, com as advertências 

legais, para apresentar(em) a documentação de que disponha (m) para o 

esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 12.153/2009). Intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1001549-18.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WADYLLA MARIA DE ALBUQUERQUE AQUINO OAB - MT22720/O 

(ADVOGADO)

RAPHAELY ANDRADE DE OLIVEIRA OAB - MT23826/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: 11:40, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: Vistos, etc. 

Defere-se o pedido de tramitação prioritária, cadastre-se no 

sistema.Verifique a secretaria acerca da regularidade do cadastro do réu 

ESTADO DE MATO GROSSO para permitir a citação válida. 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001579-53.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORINEIA FERNANDES EVANGELISTA MENDONCA (REQUERENTE)

MANOEL CUSTODIO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA FILHO OAB - PR19793-A (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: 

06/09/2018 , 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. Declara-se a 

ilegitimidade passiva do Cel. PM Marcos Vieira da Cunha – Comandante 

Geral da Policia Militar do Estado de Mato Grosso e da Procuradoria-Geral 

do Estado, pois é cediço que tanto a pessoa física quanto órgãos do 

Estado são partes ilegítimas para compor o polo passivo da ação. Em se 

tratando de responsabilidade civil da administração, é a pessoa jurídica de 

direito público o ente com legitimação passiva (art. 37, § 6º, da CF). 

Promova o Senhor Gestor sua exclusão do polo passivo no sistema PJe. 

Designe-se a 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 
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DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001576-98.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOAO SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA FILHO OAB - PR19793-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

04/09/2018 Hora: 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. Declara-se a 

ilegitimidade passiva do Cel. PM Marcos Vieira da Cunha – Comandante 

Geral da Policia Militar do Estado de Mato Grosso e da Procuradoria-Geral 

do Estado, pois é cediço que tanto a pessoa física quanto órgãos do 

Estado são partes ilegítimas para compor o polo passivo da ação. Em se 

tratando de responsabilidade civil da administração, é a pessoa jurídica de 

direito público o ente com legitimação passiva (art. 37, § 6º, da CF). 

Promova o Senhor Gestor sua exclusão do polo passivo no sistema PJe. 

Designe-se a 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001542-60.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ROBERTO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

PEDRO CORREA FRANCO OAB - MT22926/O-O (ADVOGADO)

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (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 Processo: 

1001542-60.2017.8.11.0001. REQUERENTE: MARIO ROBERTO PEREIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os 

presentes embargos de declaração, uma vez preenchidos os seus 

pressupostos de admissibilidade. Verifica-se que os embargos de 

declaração foram interpostos com a finalidade de modificar a sentença, o 

que não é possível na via recursal utilizada, especialmente porque não 

resta evidenciado qualquer dos elementos elencados no art. 1.022, do 

CPC/2015. É cediço, pois, que os embargos declaratórios visam postular o 

aclaramento de obscuridade, contradição ou omissão da sentença. Na 

hipótese de eventual alegação de “error in judicando”, o reexame da 

matéria constitui pretensão recursal própria distinta dos embargos de 

declaração. Os embargos devem ser conhecidos, mas REJEITADOS por 

ausência de vício na sentença embargada. Publicada no sistema Pje. 

Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001538-23.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONY CESAR RAMOS BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

PEDRO CORREA FRANCO OAB - MT22926/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001538-23.2017.8.11.0001. REQUERENTE: JONY CESAR RAMOS 

BARROS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se os presentes embargos de declaração, uma vez preenchidos 

os seus pressupostos de admissibilidade. Verifica-se que os embargos de 

declaração foram interpostos com a finalidade de modificar a sentença, o 

que não é possível na via recursal utilizada, especialmente porque não 

resta evidenciado qualquer dos elementos elencados no art. 1.022, do 

CPC/2015. É cediço, pois, que os embargos declaratórios visam postular o 

aclaramento de obscuridade, contradição ou omissão da sentença. Na 

hipótese de eventual alegação de “error in judicando”, o reexame da 

matéria constitui pretensão recursal própria distinta dos embargos de 

declaração. Os embargos devem ser conhecidos, mas REJEITADOS por 

ausência de vício na sentença embargada. Publicada no sistema Pje. 

Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001529-61.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUNOT RUELA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (ADVOGADO)

PEDRO CORREA FRANCO OAB - MT22926/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001529-61.2017.8.11.0001. REQUERENTE: JUNOT RUELA PEREIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os 

presentes embargos de declaração, uma vez preenchidos os seus 

pressupostos de admissibilidade. Verifica-se que os embargos de 

declaração foram interpostos com a finalidade de modificar a sentença, o 

que não é possível na via recursal utilizada, especialmente porque não 

resta evidenciado qualquer dos elementos elencados no art. 1.022, do 

CPC/2015. É cediço, pois, que os embargos declaratórios visam postular o 

aclaramento de obscuridade, contradição ou omissão da sentença. Na 

hipótese de eventual alegação de “error in judicando”, o reexame da 

matéria constitui pretensão recursal própria distinta dos embargos de 

declaração. Os embargos devem ser conhecidos, mas REJEITADOS por 

ausência de vício na sentença embargada. Publicada no sistema Pje. 

Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001552-07.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (ADVOGADO)

PEDRO CORREA FRANCO OAB - MT22926/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 
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FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001552-07.2017.8.11.0001. REQUERENTE: PAULO CESAR DE CAMPOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os 

presentes embargos de declaração, uma vez preenchidos os seus 

pressupostos de admissibilidade. Verifica-se que os embargos de 

declaração foram interpostos com a finalidade de modificar a sentença, o 

que não é possível na via recursal utilizada, especialmente porque não 

resta evidenciado qualquer dos elementos elencados no art. 1.022, do 

CPC/2015. É cediço, pois, que os embargos declaratórios visam postular o 

aclaramento de obscuridade, contradição ou omissão da sentença. Na 

hipótese de eventual alegação de “error in judicando”, o reexame da 

matéria constitui pretensão recursal própria distinta dos embargos de 

declaração. Os embargos devem ser conhecidos, mas REJEITADOS por 

ausência de vício na sentença embargada. Publicada no sistema Pje. 

Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001541-75.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO FRANCO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

PEDRO CORREA FRANCO OAB - MT22926/O-O (ADVOGADO)

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-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 Processo: 

1001541-75.2017.8.11.0001. REQUERENTE: MURILO FRANCO DE 

MIRANDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se os presentes embargos de declaração, uma vez preenchidos 

os seus pressupostos de admissibilidade. Verifica-se que os embargos de 

declaração foram interpostos com a finalidade de modificar a sentença, o 

que não é possível na via recursal utilizada, especialmente porque não 

resta evidenciado qualquer dos elementos elencados no art. 1.022, do 

CPC/2015. É cediço, pois, que os embargos declaratórios visam postular o 

aclaramento de obscuridade, contradição ou omissão da sentença. Na 

hipótese de eventual alegação de “error in judicando”, o reexame da 

matéria constitui pretensão recursal própria distinta dos embargos de 

declaração. Os embargos devem ser conhecidos, mas REJEITADOS por 

ausência de vício na sentença embargada. Publicada no sistema Pje. 

Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001649-07.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CORREA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

PEDRO CORREA FRANCO OAB - MT22926/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001649-07.2017.8.11.0001. REQUERENTE: RAFAEL CORREA DOS REIS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os 

presentes embargos de declaração, uma vez preenchidos os seus 

pressupostos de admissibilidade. Verifica-se que os embargos de 

declaração foram interpostos com a finalidade de modificar a sentença, o 

que não é possível na via recursal utilizada, especialmente porque não 

resta evidenciado qualquer dos elementos elencados no art. 1.022, do 

CPC/2015. É cediço, pois, que os embargos declaratórios visam postular o 

aclaramento de obscuridade, contradição ou omissão da sentença. Na 

hipótese de eventual alegação de “error in judicando”, o reexame da 

matéria constitui pretensão recursal própria distinta dos embargos de 

declaração. Os embargos devem ser conhecidos, mas REJEITADOS por 

ausência de vício na sentença embargada. Publicada no sistema Pje. 

Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002202-54.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA DE SOUZA GARCIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1002202-54.2017.8.11.0001. REQUERENTE: LAURA CRISTINA DE SOUZA 

GARCIA DOS SANTOS REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 

Vistos, etc. Recebe-se os presentes embargos de declaração, uma vez 

preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade. Verifica-se que os 

embargos de declaração foram interpostos com a finalidade de modificar a 

sentença, o que não é possível na via recursal utilizada, especialmente 

porque não resta evidenciado qualquer dos elementos elencados no art. 

1.022, do CPC/2015. É cediço, pois, que os embargos declaratórios visam 

postular o aclaramento de obscuridade, contradição ou omissão da 

sentença. Na hipótese de eventual alegação de “error in judicando”, o 

reexame da matéria constitui pretensão recursal própria distinta dos 

embargos de declaração. Os embargos devem ser conhecidos, mas 

REJEITADOS por ausência de vício na sentença embargada. Publicada no 

sistema Pje. Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002743-87.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA OAB - MT21278/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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 SENTENÇA Processo: 

1002743-87.2017.8.11.0001. REQUERENTE: MARCUS VINICIUS SOUZA 

LIMA REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Vistos, etc. 

Recebe-se os presentes embargos de declaração, uma vez preenchidos 

os seus pressupostos de admissibilidade. Verifica-se que os embargos de 

declaração foram interpostos com a finalidade de modificar a sentença, o 

que não é possível na via recursal utilizada, especialmente porque não 

resta evidenciado qualquer dos elementos elencados no art. 1.022, do 

CPC/2015. É cediço, pois, que os embargos declaratórios visam postular o 

aclaramento de obscuridade, contradição ou omissão da sentença. Na 

hipótese de eventual alegação de “error in judicando”, o reexame da 

matéria constitui pretensão recursal própria distinta dos embargos de 

declaração. Os embargos devem ser conhecidos, mas REJEITADOS por 

ausência de vício na sentença embargada. Publicada no sistema Pje. 

Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002330-74.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON HIDEKI HARIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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 SENTENÇA Processo: 

1002330-74.2017.8.11.0001. REQUERENTE: EDSON HIDEKI HARIMA 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Recebe-se os 

presentes embargos de declaração, uma vez preenchidos os seus 

pressupostos de admissibilidade. Verifica-se que os embargos de 

declaração foram interpostos com a finalidade de modificar a sentença, o 

que não é possível na via recursal utilizada, especialmente porque não 

resta evidenciado qualquer dos elementos elencados no art. 1.022, do 

CPC/2015. É cediço, pois, que os embargos declaratórios visam postular o 

aclaramento de obscuridade, contradição ou omissão da sentença. Na 

hipótese de eventual alegação de “error in judicando”, o reexame da 

matéria constitui pretensão recursal própria distinta dos embargos de 

declaração. Os embargos devem ser conhecidos, mas REJEITADOS por 

ausência de vício na sentença embargada. Publicada no sistema Pje. 

Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001646-52.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CORREA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

PEDRO CORREA FRANCO OAB - MT22926/O-O (ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (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 Processo: 

1001646-52.2017.8.11.0001. REQUERENTE: RAFAEL CORREA DOS REIS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os 

presentes embargos de declaração, uma vez preenchidos os seus 

pressupostos de admissibilidade. Verifica-se que os embargos de 

declaração foram interpostos com a finalidade de modificar a sentença, o 

que não é possível na via recursal utilizada, especialmente porque não 

resta evidenciado qualquer dos elementos elencados no art. 1.022, do 

CPC/2015. É cediço, pois, que os embargos declaratórios visam postular o 

aclaramento de obscuridade, contradição ou omissão da sentença. Na 

hipótese de eventual alegação de “error in judicando”, o reexame da 

matéria constitui pretensão recursal própria distinta dos embargos de 

declaração. Os embargos devem ser conhecidos, mas REJEITADOS por 

ausência de vício na sentença embargada. Publicada no sistema Pje. 

Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000593-36.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA COSTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (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 Processo: 

1000593-36.2017.8.11.0001. REQUERENTE: FERNANDA COSTA DOS 

SANTOS REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Recebe-se os presentes embargos de declaração, uma vez preenchidos 

os seus pressupostos de admissibilidade. Verifica-se que os embargos de 

declaração foram interpostos com a finalidade de modificar a sentença, o 

que não é possível na via recursal utilizada, especialmente porque não 

resta evidenciado qualquer dos elementos elencados no art. 1.022, do 

CPC/2015. É cediço, pois, que os embargos declaratórios visam postular o 

aclaramento de obscuridade, contradição ou omissão da sentença. Na 

hipótese de eventual alegação de “error in judicando”, o reexame da 

matéria constitui pretensão recursal própria distinta dos embargos de 

declaração. Os embargos devem ser conhecidos, mas REJEITADOS por 

ausência de vício na sentença embargada. Publicada no sistema Pje. 

Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001598-93.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001598-93.2017.8.11.0001. REQUERENTE: JAIR MOREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os 

presentes embargos de declaração, uma vez preenchidos os seus 

pressupostos de admissibilidade. Verifica-se que os embargos de 

declaração foram interpostos com a finalidade de modificar a sentença, o 

que não é possível na via recursal utilizada, especialmente porque não 

resta evidenciado qualquer dos elementos elencados no art. 1.022, do 

CPC/2015. É cediço, pois, que os embargos declaratórios visam postular o 

aclaramento de obscuridade, contradição ou omissão da sentença. Na 

hipótese de eventual alegação de “error in judicando”, o reexame da 

matéria constitui pretensão recursal própria distinta dos embargos de 

declaração. Os embargos devem ser conhecidos, mas REJEITADOS por 

ausência de vício na sentença embargada. Publicada no sistema Pje. 

Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002739-50.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONY CESAR RAMOS BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO OAB - MT23651/O (ADVOGADO)

PEDRO CORREA FRANCO OAB - MT22926/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1002739-50.2017.8.11.0001. REQUERENTE: JONY CESAR RAMOS 

BARROS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se os presentes embargos de declaração, uma vez preenchidos 

os seus pressupostos de admissibilidade. Verifica-se que os embargos de 

declaração foram interpostos com a finalidade de modificar a sentença, o 

que não é possível na via recursal utilizada, especialmente porque não 

resta evidenciado qualquer dos elementos elencados no art. 1.022, do 

CPC/2015. É cediço, pois, que os embargos declaratórios visam postular o 

aclaramento de obscuridade, contradição ou omissão da sentença. Na 

hipótese de eventual alegação de “error in judicando”, o reexame da 

matéria constitui pretensão recursal própria distinta dos embargos de 

declaração. Os embargos devem ser conhecidos, mas REJEITADOS por 

ausência de vício na sentença embargada. Publicada no sistema Pje. 

Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002608-75.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ARRUDA ALT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

PEDRO CORREA FRANCO OAB - MT22926/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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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 Processo: 

1002608-75.2017.8.11.0001. REQUERENTE: DANIEL ARRUDA ALT 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os 

presentes embargos de declaração, uma vez preenchidos os seus 

pressupostos de admissibilidade. Verifica-se que os embargos de 

declaração foram interpostos com a finalidade de modificar a sentença, o 

que não é possível na via recursal utilizada, especialmente porque não 

resta evidenciado qualquer dos elementos elencados no art. 1.022, do 

CPC/2015. É cediço, pois, que os embargos declaratórios visam postular o 

aclaramento de obscuridade, contradição ou omissão da sentença. Na 

hipótese de eventual alegação de “error in judicando”, o reexame da 

matéria constitui pretensão recursal própria distinta dos embargos de 

declaração. Os embargos devem ser conhecidos, mas REJEITADOS por 

ausência de vício na sentença embargada. Publicada no sistema Pje. 

Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002678-92.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO WENDEL DE OLIVEIRA DEL BARCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

PEDRO CORREA FRANCO OAB - MT22926/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1002678-92.2017.8.11.0001. REQUERENTE: BRUNO WENDEL DE OLIVEIRA 

DEL BARCO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se os presentes embargos de declaração, uma vez preenchidos 

os seus pressupostos de admissibilidade. Verifica-se que os embargos de 

declaração foram interpostos com a finalidade de modificar a sentença, o 

que não é possível na via recursal utilizada, especialmente porque não 

resta evidenciado qualquer dos elementos elencados no art. 1.022, do 

CPC/2015. É cediço, pois, que os embargos declaratórios visam postular o 

aclaramento de obscuridade, contradição ou omissão da sentença. Na 

hipótese de eventual alegação de “error in judicando”, o reexame da 

matéria constitui pretensão recursal própria distinta dos embargos de 

declaração. Os embargos devem ser conhecidos, mas REJEITADOS por 

ausência de vício na sentença embargada. Publicada no sistema Pje. 

Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000530-11.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

SEBASTIAO MARIANO COSTA PEREIRA JUNIOR OAB - MT0022358A 

(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 Processo: 

1000530-11.2017.8.11.0001. REQUERENTE: CARLOS EDUARDO PINHEIRO 

DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se os presentes embargos de declaração, uma vez preenchidos 

os seus pressupostos de admissibilidade. Verifica-se que os embargos de 

declaração foram interpostos com a finalidade de modificar a sentença, o 

que não é possível na via recursal utilizada, especialmente porque não 

resta evidenciado qualquer dos elementos elencados no art. 1.022, do 

CPC/2015. É cediço, pois, que os embargos declaratórios visam postular o 

aclaramento de obscuridade, contradição ou omissão da sentença. Na 

hipótese de eventual alegação de “error in judicando”, o reexame da 

matéria constitui pretensão recursal própria distinta dos embargos de 

declaração. Os embargos devem ser conhecidos, mas REJEITADOS por 

ausência de vício na sentença embargada. Publicada no sistema Pje. 

Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000537-03.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NOEL GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000537-03.2017.8.11.0001. REQUERENTE: NOEL GOMES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os 

presentes embargos de declaração, uma vez preenchidos os seus 

pressupostos de admissibilidade. Verifica-se que os embargos de 

declaração foram interpostos com a finalidade de modificar a sentença, o 

que não é possível na via recursal utilizada, especialmente porque não 

resta evidenciado qualquer dos elementos elencados no art. 1.022, do 

CPC/2015. É cediço, pois, que os embargos declaratórios visam postular o 

aclaramento de obscuridade, contradição ou omissão da sentença. Na 

hipótese de eventual alegação de “error in judicando”, o reexame da 

matéria constitui pretensão recursal própria distinta dos embargos de 

declaração. Os embargos devem ser conhecidos, mas REJEITADOS por 

ausência de vício na sentença embargada. Publicada no sistema Pje. 

Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000669-60.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALUISIO METELO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000669-60.2017.8.11.0001. REQUERENTE: ALUISIO METELO JUNIOR 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os 

presentes embargos de declaração, uma vez preenchidos os seus 

pressupostos de admissibilidade. Verifica-se que os embargos de 

declaração foram interpostos com a finalidade de modificar a sentença, o 

que não é possível na via recursal utilizada, especialmente porque não 

resta evidenciado qualquer dos elementos elencados no art. 1.022, do 

CPC/2015. É cediço, pois, que os embargos declaratórios visam postular o 

aclaramento de obscuridade, contradição ou omissão da sentença. Na 

hipótese de eventual alegação de “error in judicando”, o reexame da 

matéria constitui pretensão recursal própria distinta dos embargos de 

declaração. Os embargos devem ser conhecidos, mas REJEITADOS por 

ausência de vício na sentença embargada. Publicada no sistema Pje. 

Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002905-19.2016.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE GAMA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

SEBASTIAO MARIANO COSTA PEREIRA JUNIOR OAB - MT0022358A 

(ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (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 Processo: 

1002905-19.2016.8.11.0001. REQUERENTE: GUILHERME HENRIQUE GAMA 

DE SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se os presentes embargos de declaração, uma vez preenchidos 

os seus pressupostos de admissibilidade. Verifica-se que os embargos de 

declaração foram interpostos com a finalidade de modificar a sentença, o 

que não é possível na via recursal utilizada, especialmente porque não 

resta evidenciado qualquer dos elementos elencados no art. 1.022, do 

CPC/2015. É cediço, pois, que os embargos declaratórios visam postular o 

aclaramento de obscuridade, contradição ou omissão da sentença. Na 

hipótese de eventual alegação de “error in judicando”, o reexame da 

matéria constitui pretensão recursal própria distinta dos embargos de 

declaração. Os embargos devem ser conhecidos, mas REJEITADOS por 

ausência de vício na sentença embargada. Publicada no sistema Pje. 

Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001655-14.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CORREIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001655-14.2017.8.11.0001. REQUERENTE: PAULO CORREIA RODRIGUES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os 

presentes embargos de declaração, uma vez preenchidos os seus 

pressupostos de admissibilidade. Verifica-se que os embargos de 

declaração foram interpostos com a finalidade de modificar a sentença, o 

que não é possível na via recursal utilizada, especialmente porque não 

resta evidenciado qualquer dos elementos elencados no art. 1.022, do 

CPC/2015. É cediço, pois, que os embargos declaratórios visam postular o 

aclaramento de obscuridade, contradição ou omissão da sentença. Na 

hipótese de eventual alegação de “error in judicando”, o reexame da 

matéria constitui pretensão recursal própria distinta dos embargos de 

declaração. Os embargos devem ser conhecidos, mas REJEITADOS por 

ausência de vício na sentença embargada. Publicada no sistema Pje. 

Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001666-09.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS S BIUDES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT OAB - MT0007286A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001666-09.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MARCOS S BIUDES - ME 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE NULIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA que a parte autora 

MARCOS SACARDI BIUDES – ME promove em desfavor de VIVO S/A 

(TELEFONICA DO BRASIL S/A). É o sucinto relatório. Os Juizados 

Especiais da Fazenda Pública detém competência para processar e julgar 

os feitos em cujo polo passivo figurem uma das pessoas jurídicas de 

direito público expressamente listadas no art. 5º, II, da Lei 12.153/2009. A 

propósito: “Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda 

Pública: I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e 

empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, 

de 14 de dezembro de 2006; II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, 

os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e 

empresas públicas a eles vinculadas.” g.n. Como se percebe, a pessoa 

jurídica de direito privado VIVO S/A (TELEFONICA DO BRASIL S/A) não 

enquadra-se em nenhuma das hipóteses do artigo supramencionado, não 

ostentando foro neste juízo. Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a 

incompetência absoluta deste Juizado para processar e julgar o feito e 

julga-se extinto, sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos 

dos artigos 64, §1º e 485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001682-60.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIO LUIZ SOUTO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA ALBERNAZ HORTENSI OAB - MT16086/O-O (ADVOGADO)

SAMANTHA ALBERNAZ HORTENSI RIBEIRO OAB - MS18484-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEDEIR CARLOS DE PAULA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001682-60.2018.8.11.0001 REQUERENTE: GLAUCIO LUIZ SOUTO 

RIBEIRO REQUERIDO: LEDEIR CARLOS DE PAULA, BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS, COM FULCRO ART. 966, VII DO 

NCPC EM VIRTUDE DE PROVA NOVA COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGENCIA que a parte autora GLAUCIO LUIZ SOUTO RIBEIRO promove em 

desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A e LEDEIR 

CARLOS DE PAULA. É o sucinto relatório. Os Juizados Especiais da 

Fazenda Pública detém competência para processar e julgar os feitos em 

cujo polo passivo figurem uma das pessoas jurídicas de direito público 

expressamente listadas no art. 5º, II, da Lei 12.153/2009. A propósito: “Art. 

5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como 

autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno 

porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 

2006; II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os 

Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles 

vinculadas.” g.n. Como se percebe, a pessoa jurídica de direito privado 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A e a pessoa física LEDEIR 

CARLOS DE PAULA não enquadram-se em nenhuma das hipóteses do 

artigo supramencionado, não ostentando foro neste juízo. Ante o exposto, 

reconhece-se de ofício, a incompetência absoluta deste Juizado para 

processar e julgar o feito e julga-se extinto, sem resolução do mérito, a 

presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º e 485, IV, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 
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da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no PJe. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 243, DE 16 DE JULHO DE 201 8

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT, JUÍZA DE DIREITO E DIRETOR A 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 de Mato Grosso, resolve;

 Artigo 1º - Designar a servidora Maria Luiza Soares matrícula nº 4710, 

como Gestora Administrativa 3 , na Central de Administração, no período 

de 16 a 25 de julho de 201 8, em razão do usufruto de férias da servidora 

Sismalha Silva Santos, matrícula nº 2116.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT

Juíza de Direito e Diretor a do Foro

PORTARIA Nº 244, DE 16 DE JULHO DE 201 8

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT, JUÍZA DE DIREITO E DIRETOR A 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 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões, Wanderlei José 

dos Reis, por intermédio do Ofício nº 03-2018-Gab. datado de 03.07.2018, 

resolve;

Artigo 1º - Exonerar, a partir de 16 de julho de 201 8, o servidor Lucas 

Cainan Babora Veloso, matrícula 36006, portador da Cédula de Identidade 

RG - 14641179-7 SSP- PR, cadastrado no CPF 092.757.099-80, do cargo 

de Assessor de Gabinete I, da 1ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT

Juíza de Direito e Diretor a do Foro

PORTARIA Nº 242, DE 16 DE JULHO DE 201 8

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT, JUÍZA DE DIREITO E DIRETOR A 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 de Mato Grosso, resolve;

 Artigo 1º - Designar o servidor Alisson Flávio Ampolini, matrícula nº 

20576, como Gestor Judiciário , na 2ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões , no período de 06 a 25 e de 27 a 30 de agosto 201 8, em 

razão do usufruto de férias e folgas compensatórias d o servidor Hélio 

Avelino dos Santos, matrícula nº 7899.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT

Juíza de Direito e Diretor a do Foro

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008860-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO DUARTE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Q N MOURA DIAS - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008860-88/2017 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais 

Autor: Francisco Antônio Duarte de Souza. Ré: Luzini Curso & Empregos. 

Vistos, etc. Considerando o termo de conciliação acostado aos autos à 

(fl.61 – correspondência ID 12783654), bem como, os petitórios de 

(fls.62/66 – correspondência ID 12917614 e ID 12917640), hei por bem 

redesignar a audiência de conciliação para o dia 12 de setembro de 2018, 

às 08:00 horas, no CEJUSC. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 727376 Nr: 8257-71.2013.811.0003

 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: DONATO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:OAB/MT5736O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO - PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 8257-71.2013.811.0003 – Código 727376

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: DONATO DA SILVA

PARTE REQUERIDA: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

INTIMANDO(A, S): Requerente: Donato da Silva, Cpf: 51408490110, Rg: 

198.991 SSP MT Filiação: Raimundo da Silva e Isabel da Silva, data de 

nascimento: 05/05/1955, brasileiro(a), natural de Nortelandia-MT, 

casado(a), autônomo, Endereço: Rua Manoel Araújo Piau N°1253, Bairro: 

Poxoro, Cidade: Rondonópolis-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, PARA QUE NO PRAZO DE (5) CINCO DIAS, 

DÊ ANDAMENTO AO FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO, (artigo 485, inciso 

III, § 1º, CPC).

Rondonópolis - MT, 16 de julho de 2018.

Juliana Martello do Amaral Paulista

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.: 740338 Nr: 2193-11.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO TROVÃO AZUL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPANHOLI TRANSPORTADORA DE SUINOS 

LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMIR LENZ - OAB:52019

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte exequente para, no prazo legal, manifestar quanto 

a certidão de decurso de prazo de citação da parte devedora (fl. 29).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 700680 Nr: 8652-34.2011.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSOVEL TRANSPORTADORA OURO VERDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILTO JOSÉ BORTOLUZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:MT/9173-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:
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 Do advogado da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias requerer o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 737880 Nr: 608-21.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TJS HOTÉIS E TURISMO LTDA, MARCIA 

CARVALHO DA SILVA, OTTON CARVALHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDES - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifeste-se sobre a devolução da carta precatória de fls. 83/96.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 429278 Nr: 11362-95.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO GARCIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU VIDA E PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA ROBERTA DA SILVA - 

OAB:6902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:OAB/MT 20.011-A, CLAUDINÉIA SANTOS 

PEREIRA - OAB:22376/GO, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15.013-A/MT

 Intimação do advogado REUEL DE MEIRELES FELTRIN, para no prazo de 

três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de vista dos 

autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do salário 

mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 333374 Nr: 3204-27.2004.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDON PLAZA SHOPPING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELY BUENO CREVELARI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANAÍDES CABRAL 

NETTO - OAB:7859-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOARINA PATRICIA 

PINHEIRO, para devolução dos autos nº 3204-27.2004.811.0003, Protocolo 

333374, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 895610 Nr: 3747-39.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO BRAMBILLA FILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUDOESTE TRANSPORTE RODOVIARIOS DE 

CARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DRIELY BASTO DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/SP 389.143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº3747-39/2018

Ação: Carta Precatória

Juízo Deprecante: Auriflama – SP

Autora: Arlindo Brambilla Filo.

Ré: Sudoeste Transporte Rodoviários de Cargas.

Vistos, etc.

Para inquirição da testemunha, hei por bem em designar o dia 23 de agosto 

de 2018, às 15:45 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, 10 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001710-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANE MAIA DELGUINGARO (RÉU)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

na qualidade de patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca da 

Carta Precatória ID 14205963, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002004-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EFIGENIO DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROVALDO MIRANDA DE MATOS OAB - MT21751/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1002004-74.2018.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 42.593,36; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, BANCÁRIOS]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: EFIGENIO DE PAULA Parte Ré: RÉU: BANCO BRADESCO 

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: 1010126-13.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PETROLINA GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RILDO GENTIL DA SILVA (RÉU)

MARCOS R COSTA CAVALCANTE & CIA LTDA - ME (RÉU)

 

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 13976537, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002329-49.2018.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WEMERSON FERREIRA ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Sirléia Strobel OAB - MT0005256S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002329-49.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: WEMERSON FERREIRA ALMEIDA Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. em desfavor de WEMERSON 

FERREIRA ALMEIDA, ambos qualificados nos autos. Aduz o autor, em 

síntese, que o requerido adquiriu o bem descrito e caracterizado em 

contrato de alienação fiduciária acostado à exordial, e estaria, no entanto, 

inadimplente. Requer seja liminarmente determinada a busca e apreensão 

do bem, clamando para ser depositado em mãos do demandante. Ao final, 

pugna pela procedência do pleito, com a consolidação da propriedade do 

bem no patrimônio do credor. A inicial veio instruída com documentos 

pertinentes. Por meio da decisão de ID 12856117, foi deferida a pretensão 

liminar de busca e apreensão do bem, a qual foi devidamente cumprida no 

ID 14002020. O réu, devidamente citado ID14002020, apresentou pedido 

de purgação da mora, vez que realizou a quitação da integralidade do 

débito constante no mandado de citação e busca e apreensão. Postulou, 

ainda, a restituição do veículo apreendido no dia 04/07/2018. Os autos 

vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. Ressai 

dos autos que a parte requerida efetuou a quitação do débito pendente e 

postula a extinção do feito diante da purgação da mora. Analisando os 

autos, observo que houve in casu, o reconhecimento jurídico do pedido 

inicial pelo demandado, o qual compareceu aos autos e efetuou a 

purgação da mora, pagando a integralidade do débito descrito na inicial 

com as devidas correções, no valor de R$ 1.275,07 (um mil, duzentos e 

setenta e cinco reais e sete centavos). Cumpre ressaltar que a lei exige, 

para o fim da purgação, apenas o pagamento do débito integral, conforme 

valor indicado na inicial, atinente ao contrato em questão, não se incluindo 

aí verbas de sucumbência. É o que se extrai da expressa redação do 

artigo 3º, § 2º, Dec-Lei n. 911/69: “Art. 3º. (...). § 1o Cinco dias após 

executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade 

e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo 

certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro 

por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada 

pela Lei 10.931, de 2004) § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante 

poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)” 

Não pode ser olvidado, por outro lado, que o réu, ao purgar a mora nos 

termos do permissivo legal aludido, reconheceu o pedido inicial, que, 

portanto, deve ser acolhido, ainda que para lhe assegurar, diante da 

quitação, a restituição do bem alienado, livre de ônus. Assim, o devedor 

fiduciante que purga a mora e, por conseguinte, reconhece a procedência 

do pedido, deve ser condenado ao pagamento dos encargos da 

sucumbência. Nesse sentido, colha-se o seguinte julgado: “DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA DA 

MORA. DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA PENDENTE. RECONHECIMENTO 

DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. I. De acordo 

como artigo 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei 911/69, na ação de busca e 

apreensão de automóvel alienado fiduciariamente, a purgação da mora 

considera-se realizada mediante o pagamento integral da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na petição inicial. 

II. O devedor fiduciante que purga a mora e, por conseguinte, reconhece a 

procedência do pedido, deve ser condenado ao pagamento dos encargos 

da sucumbência, nos termos dos artigos 26, caput, e 269, inciso II,do 

Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e parcialmente provido.” 

(TJDF - Acórdão n.896052, 20150110192892APC, Relator: JAMES 

EDUARDO OLIVEIRA, Revisor: CRUZ MACEDO, 4ª TURMA CÍVEL, Data de 

Julgamento: 02/09/2015, Publicado no DJE: 02/10/2015. Pág.: 173). Ante o 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, e, EM FACE DA QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO INDICADO NA 

VESTIBULAR, DETERMINO A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO AO 

RÉU, NO PRAZO DE ATÉ 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de multa diária, que 

desde já aplico no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de 

descumprimento, a qual será revertida em favor da parte requerida, 

consoante preconiza o artigo 497 e 537 do CPC/15 e artigo 84, §4º do 

Código de Defesa do Consumidor, devendo ser expedido o competente 

mandado de restituição. Autorizo desde já o levantamento, pela parte 

autora, do valor depositado em Juízo (ID 14018812), mediante informação 

dos dados bancários pertinentes. Condeno o REQUERIDO ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 

85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor atualizado da causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se 

a manifestação das partes no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado 

no capítulo 6, seção 16, item 29, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS 

GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - CGJ. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 16 de julho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002329-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WEMERSON FERREIRA ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Sirléia Strobel OAB - MT0005256S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002329-49.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: WEMERSON FERREIRA ALMEIDA Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. em desfavor de WEMERSON 

FERREIRA ALMEIDA, ambos qualificados nos autos. Aduz o autor, em 

síntese, que o requerido adquiriu o bem descrito e caracterizado em 

contrato de alienação fiduciária acostado à exordial, e estaria, no entanto, 

inadimplente. Requer seja liminarmente determinada a busca e apreensão 

do bem, clamando para ser depositado em mãos do demandante. Ao final, 

pugna pela procedência do pleito, com a consolidação da propriedade do 

bem no patrimônio do credor. A inicial veio instruída com documentos 

pertinentes. Por meio da decisão de ID 12856117, foi deferida a pretensão 

liminar de busca e apreensão do bem, a qual foi devidamente cumprida no 

ID 14002020. O réu, devidamente citado ID14002020, apresentou pedido 

de purgação da mora, vez que realizou a quitação da integralidade do 

débito constante no mandado de citação e busca e apreensão. Postulou, 

ainda, a restituição do veículo apreendido no dia 04/07/2018. Os autos 

vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. Ressai 

dos autos que a parte requerida efetuou a quitação do débito pendente e 

postula a extinção do feito diante da purgação da mora. Analisando os 

autos, observo que houve in casu, o reconhecimento jurídico do pedido 

inicial pelo demandado, o qual compareceu aos autos e efetuou a 

purgação da mora, pagando a integralidade do débito descrito na inicial 

com as devidas correções, no valor de R$ 1.275,07 (um mil, duzentos e 

setenta e cinco reais e sete centavos). Cumpre ressaltar que a lei exige, 

para o fim da purgação, apenas o pagamento do débito integral, conforme 

valor indicado na inicial, atinente ao contrato em questão, não se incluindo 

aí verbas de sucumbência. É o que se extrai da expressa redação do 

artigo 3º, § 2º, Dec-Lei n. 911/69: “Art. 3º. (...). § 1o Cinco dias após 

executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade 

e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo 

certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro 

por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada 

pela Lei 10.931, de 2004) § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante 

poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)” 

Não pode ser olvidado, por outro lado, que o réu, ao purgar a mora nos 
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termos do permissivo legal aludido, reconheceu o pedido inicial, que, 

portanto, deve ser acolhido, ainda que para lhe assegurar, diante da 

quitação, a restituição do bem alienado, livre de ônus. Assim, o devedor 

fiduciante que purga a mora e, por conseguinte, reconhece a procedência 

do pedido, deve ser condenado ao pagamento dos encargos da 

sucumbência. Nesse sentido, colha-se o seguinte julgado: “DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA DA 

MORA. DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA PENDENTE. RECONHECIMENTO 

DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. I. De acordo 

como artigo 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei 911/69, na ação de busca e 

apreensão de automóvel alienado fiduciariamente, a purgação da mora 

considera-se realizada mediante o pagamento integral da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na petição inicial. 

II. O devedor fiduciante que purga a mora e, por conseguinte, reconhece a 

procedência do pedido, deve ser condenado ao pagamento dos encargos 

da sucumbência, nos termos dos artigos 26, caput, e 269, inciso II,do 

Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e parcialmente provido.” 

(TJDF - Acórdão n.896052, 20150110192892APC, Relator: JAMES 

EDUARDO OLIVEIRA, Revisor: CRUZ MACEDO, 4ª TURMA CÍVEL, Data de 

Julgamento: 02/09/2015, Publicado no DJE: 02/10/2015. Pág.: 173). Ante o 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, e, EM FACE DA QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO INDICADO NA 

VESTIBULAR, DETERMINO A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO AO 

RÉU, NO PRAZO DE ATÉ 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de multa diária, que 

desde já aplico no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de 

descumprimento, a qual será revertida em favor da parte requerida, 

consoante preconiza o artigo 497 e 537 do CPC/15 e artigo 84, §4º do 

Código de Defesa do Consumidor, devendo ser expedido o competente 

mandado de restituição. Autorizo desde já o levantamento, pela parte 

autora, do valor depositado em Juízo (ID 14018812), mediante informação 

dos dados bancários pertinentes. Condeno o REQUERIDO ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 

85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor atualizado da causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se 

a manifestação das partes no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado 

no capítulo 6, seção 16, item 29, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS 

GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - CGJ. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 16 de julho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003754-82.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L.O.MASSINATORI REPRESENTACOES COMERCIAIS - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1003754-82.2016.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 17.600,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7). Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ALCIDIO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: L.O.MASSINATORI 

REPRESENTACOES COMERCIAIS - ME Senhor(a): AUTOR: ALCIDIO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, nos termos do processo acima indicado, por 

todo o conteúdo do despacho ID 14095306, que redesignou audiência 

para o dia 25 de setembro de 2018, às 10h. SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005305-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA TRIUNFO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BENATO OAB - PR46353 (ADVOGADO)

CASSIANO LUIZ IURK OAB - PR27583 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SADI DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005305-29.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: CONSTRUTORA TRIUNFO S/A REQUERIDO: SADI DE 

CARVALHO Vistos etc. Analisando os autos, observo que a presente 

missiva foi distribuída equivocadamente para esta Comarca, eis que 

consta como Juízo Deprecado a comarca de Cláudia/MT, local onde reside 

a testemunha a ser inquirida, consoante se vê no ID 14116617 e 

seguintes. Desse modo, intime-se o procurador do autor para que tome 

conhecimento do acima narrado e distribua a carta precatória junto ao 

juízo competente. A seguir, arquivem-se estes autos. RONDONÓPOLIS, 16 

de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002068-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DA SILVA ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (RÉU)

MATRIZ ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1002068-84.2018.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 16.382,65; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7). Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: SEBASTIANA 

DA SILVA ANDRADE Parte Ré: RÉU: VIA VAREJO S/A, MATRIZ 

ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME Senhor(a): AUTOR: SEBASTIANA 

DA SILVA ANDRADE e RÉU: VIA VAREJO S/A, MATRIZ ASSESSORIA 

EMPRESARIAL LTDA - ME Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE E REQUERIDOS(AS), nos termos do processo 

acima indicado, por todo o conteúdo da decisão ID 14075890 a seguir 

transcrito;"Vistos etc. Em tempo, determino que a obrigação de excluir o 

nome da autora do banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, 

contida na decisão de ID 13272759, incumbe à credora que ensejou 

aludida inscrição, que, no caso, trata-se da empresa THIAS – MATRIZ 

ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA – ME. Intimem-se as partes acerca 

dessa deliberação. No mais, seguem as informações solicitadas por meio 

do Ofício n. 27/2018 em anexo. Encaminhe-se o expedido à relatora com 

as cautelas de praxe. Cumpra-se." SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003375-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IZAURA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CERES LEDA DE ALMEIDA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

na qualidade de patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca da 

Correspondência Devolvida ID 14038710, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 719658 Nr: 699-48.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVID DOUGLAS RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:OAB/MT 21.456/A, JOSE MARTINS - OAB:84314/SP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, os presentes autos encontram-se suspensos pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, conforme pedido da parte autora de fls. 67.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 743326 Nr: 3996-29.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILCLEBER CESAR BORGES ME, EDILCLEBER 

CESAR BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, ao 

Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como, a 

Ordem de Serviço nº 0023/2017-GAB e, em se tratando estes autos de 

Execução de Título Extrajudicial/Cumprimento de Sentença, ante o pedido 

de fl. 67, IMPULSIONO os presentes autos para o fim de SUSPENDE-LO, 

pelo prazo de 01 (um) ano, conforme artigo 921, III, do CPC, cientificando 

que, caso decorra o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado 

o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis (art. 921, § 2º, 

CPC/2015), ocorrerá o subsequente arquivamento deste feito. Consigno, 

outrossim, que o prazo prescricional, na hipótese ora referida, 

permanecerá suspenso por 01 (um) ano, voltando a correr depois de 

decorrido esse prazo sem manifestação do exequente (art. 921, §§ 1º e 

4º, CPC/2015).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 278107 Nr: 1847-17.2001.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BRITES - ME, JOSE BRITES, IVAN BRITES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:MT/ 6.294 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, ao 

Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como, a 

Ordem de Serviço nº 0023/2017-GAB e, em se tratando estes autos de 

Execução de Título Extrajudicial/Cumprimento de Sentença, ante o pedido 

de fl. 164, IMPULSIONO os presentes autos para o fim de SUSPENDE-LO, 

pelo prazo de 01 (um) ano, conforme artigo 921, III, do CPC, cientificando 

que, caso decorra o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado 

o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis (art. 921, § 2º, 

CPC/2015), ocorrerá o subsequente arquivamento deste feito. Consigno, 

outrossim, que o prazo prescricional, na hipótese ora referida, 

permanecerá suspenso por 01 (um) ano, voltando a correr depois de 

decorrido esse prazo sem manifestação do exequente (art. 921, §§ 1º e 

4º, CPC/2015).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 94387 Nr: 6076-88.1999.811.0003

 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): MARIA MOIVO DOS SANTOS, AUGUSTO JOSE 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, ao 

Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como, a 

Ordem de Serviço nº 0023/2017-GAB e, em se tratando estes autos de 

Execução de Título Extrajudicial/Cumprimento de Sentença, ante o pedido 

de fls. 239/240, IMPULSIONO os presentes autos para o fim de 

SUSPENDE-LO, pelo prazo de 01 (um) ano, conforme artigo 921, III, do 

CPC, cientificando que, caso decorra o prazo máximo de 1 (um) ano sem 

que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens 

penhoráveis (art. 921, § 2º, CPC/2015), ocorrerá o subsequente 

arquivamento deste feito. Consigno, outrossim, que o prazo prescricional, 

na hipótese ora referida, permanecerá suspenso por 01 (um) ano, 

voltando a correr depois de decorrido esse prazo sem manifestação do 

exequente (art. 921, §§ 1º e 4º, CPC/2015).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 432361 Nr: 1026-95.2010.811.0003

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDON PLAZA SHOPPING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANA DORNELLES DE OLIVEIRA, AURELIO 

MARCOS SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO NUNES MATOS - 

OAB:12556/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOARINA PATRICIA 

PINHEIRO, para devolução dos autos nº 1026-95.2010.811.0003, Protocolo 

432361, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003894-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O (ADVOGADO)

CELSO LOPES SANTANA JUNIOR OAB - MT24670/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001111-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY MARY FERREIRA REGIS OAB - PR0053612A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES UNIVERSO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, 

PROVIDENCIANDO O PAGAMENTO E COMPROVAÇÃO DA 

COMPLEMENTAÇÃO DA DILIGÊNCIA, BEM COMO, REQUERER O QUE 

ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000440-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE APARECIDA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)
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INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001164-35.2016.8.11.0003

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:

LUPERCIO DO NASCIMENTO FRANCISCO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

o(a) advogado(a) da Parte Autora do início do prazo de suspensão 

requerido. Decorrido este prazo, fica desde já intimado para dar 

prosseguimento ao feito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 752297 Nr: 8904-32.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUE WILHAN ALVES DA SILVA & CIA LTDA 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 807196 Nr: 17090-10.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI DOMINGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8.506-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA VISTA DA PETIÇÃO E 

DOCUMENTOS DE FL. 182/184, CONTENDO INFORMAÇÃO DE 

PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA CONDENAÇÃO, PARA MANIFESTAÇÃO, 

NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 397382 Nr: 10917-48.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAOESTE TRANSPORTES LTDA OU ITAOESTE 

BENEFICIADORA DE ALGODAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO RICARDO RIES SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANA MALHEIROS DE 

MOURA - OAB:60003/RS

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA E MANIFESTAÇÃO SOBRE O 

LAUDO PERICIAL DE FLS. 256/341, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 777217 Nr: 5137-49.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON FELIPE COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM JESUS TRANPORTES E LOGISTICA LTDA, 

BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE MAGALHÃES 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT17420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT 3533A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, QUERENDO, MANIFESTAREM-SE SOBRE 

A PROPOSTA DE HONORÁRIOS, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 438567 Nr: 7234-95.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDO ANICEZIO DE OLIVEIRA MENDES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAILSON NUNIS - OAB:7995/MT, 

KENIA MARLOVA FORGIARINI - OAB:16.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, JOÃO LOYO MEIRA LINS - 

OAB:OAB/PE N°21.415

 Em face da habilitação de novo patrono pelo executado - fls. 361, 

IMPULSIONO OS AUTOS para intimação do devedor, para pagamento do 

débito no valor de R$ 975.514,00 (novecentos e setenta e cinco mil 

quinhentos e quatorze reais), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da 

incidência da multa de 10% (dez por cento) e os honorários advocatícios 

de 10% (dez por cento), nos termos dos artigos 513, §2º, I e 523, §1º, do 

CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 750289 Nr: 7902-27.2014.811.0003

 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: CLAUDIO GOMES PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNION TRANSPORTES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BRILHANTE BRAGA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16334, LUCILENE MARIA OLIVEIRA - 

OAB:5.296/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TRAJANO CAMARGO DOS 

SANTOS - OAB:9171-B/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DA DESIGNAÇÃO DO DIA 

31.07.2018 ÀS 16H30 PARA INÍCIO DOS TRABALHOS PERICIAIS, 

DEVENDO O AUTOR COMPARECER NA CLÍNICA CURAT, situada na Rua 

Otávio Pitaluga n. 2367 às 16h30, Jardim Guanabara, levando consigo 

todos os exames e laudos que possuir relacionados à patologia em 

análise.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 94668 Nr: 6393-86.1999.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES RAMOS BONJOUR, JOSE EUGENIO 

BONJOUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BANESPA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERICLES LANDGRAF ARAUJO 

DE OLIVEIRA - OAB:MT/6005 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ QUAGLIOTTI 

SALAMONE - OAB:OAB/S103.587

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA E MANIFESTAÇÃO SOBRE 

LAUDO PERICIAL DE FLS. 2082/2165, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 389292 Nr: 2931-43.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO ALBERTO AZEREDO SERAFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:133443/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 797982 Nr: 13475-12.2015.811.0003

 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: LUIZ FERNANDO MENDONÇA DA SILVA, ROSANIA 

MENDONÇA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA THAISE SOARES 

CARVALHO - OAB:19274/MT, NILSON NOVAES PORTO - OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8.506-A

 INTIMAÇÃO DO DR. NILSON NOVAES PORTO PARA SUBSCREVER A 

PETIÇÃO DE FL. 144, SOB PENA DE NÃO APRECIAÇÃO, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 706731 Nr: 1465-38.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGUES E BITTENCOURT LTDA EPP, 

DIRCEU ANTUNES BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CARTA 

PRECATÓRIA JUNTADA FL. 151/156, NO PRAZO LEGAL, BEM COMO, 

PROVIDENCIAR O ANDAMENTO DO FEITO, SOB PENA DE 

ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 384506 Nr: 12565-97.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RUBENS FERREIRA DE BRITO, 

ROSYMAR SOARES DE FIGUEIREDO BRITTO, ROSYMAR SOARES DE 

FIGUEIREDO BRITTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE VOLPE 

CAMARGO - OAB:OAB/MS 7.684, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A, VOLPE CAMARGO ASSOCIADOS - 

OAB:OAB/MS296/2006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES 

- OAB:MT/6.534

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE DA PETIÇÃO DE FL. 416/418, PARA 

MANIFESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 820079 Nr: 2968-55.2016.811.0003

 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: RENEE JOSÉ MIRANDA, ELIANE FÁTIMA FLORIDO 

MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DIAS GOULART, ANTONIO JOSE 

MIRANDA, NALDIVIO DE SOUZA FRANCO, ANTONIO GILDO ARAUJO, 

FRANCISCO DE ASSIS SARMENTO MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISIA MARIA DE FARIA - 

OAB:7130/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO AUTOR PARA VISTA DOS AUTOS, PELO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, EM FACE DO PEDIDO DE 

DESARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 889067 Nr: 1325-91.2018.811.0003

 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: JOAREZ RANGEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZÉLIA CARNEIRO DE VASCONCELOS, MOISES 

MENEZES NEVES, ROZELITA MOREIRA DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR 

- OAB:11136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719, SAVIO DANILO LOPES LEITE - OAB:13507/MT

 Código Processo nº 889067

Vistos etc.

I - Intime o executado na pessoa do advogado constituído, sobre os 

termos da presente liquidação.

II – Ante o disposto na sentença e com o fito de evitar o perecimento do 

direito do credor e eventual enriquecimento ilícito de qualquer das partes, 

defiro o pedido constante no item “e” à fls. 07.

III – Intime o inquilino do imóvel, Sr. Charles Fernando Minose, ou outro que 

porventura o tenha locado, para depositar o valor do aluguel em Juízo, em 

conta judicial vinculada a estes autos.

IV – Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 21 de maio de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 785532 Nr: 8432-94.2015.811.0003

 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: MARIA RITA DE ARAUJO PEREIRA

 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:OAB/MT5736O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LIDIANY SILVA 

NUNES, para devolução dos autos nº 8432-94.2015.811.0003, Protocolo 

785532, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726173 Nr: 7118-84.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->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): RONDOMAQ MAQUINAS E VEICULOS LTDA, 

CLOVES LUIZ GUIMARAES, JUSSARA GARCIA GUIMARAES, PAULO DE 

SOUZA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:MT/7445

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MONALISA 

MENDONÇA SANTANA, para devolução dos autos nº 

7118-84.2013.811.0003, Protocolo 726173, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 781157 Nr: 11882-45.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PAULO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES 

DE CREDITO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO - OAB:8379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO MANOEL SILVA 

BEGA - OAB:OAB/PR 38266, LUCAS THADEU PIERSON RAMOS - 

OAB:48203

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAMELLA TOLEDO 

PROCOPIOU ALENCAR, para devolução dos autos nº 

11882-45.2015.811.0003, Protocolo 781157, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 728398 Nr: 9199-06.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO CESAR MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGHOR DJAMÍLER MENDES 

SANTOS - OAB:OAB/MT 14525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT,  SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELLE DA 

COSTA CACERES, para devolução dos autos nº 9199-06.2013.811.0003, 

Protocolo 728398, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 713713 Nr: 8845-15.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON ROSA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:MT/ 6.294 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RONALDO BATISTA 

ALVES PINTO, para devolução dos autos nº 8845-15.2012.811.0003, 

Protocolo 713713, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 821363 Nr: 3362-62.2016.811.0003

 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: JUREMA GOMES DE PROENÇA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B2W - COMPANHIA DIGITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELE PRIETCH PAGNO - 

OAB:9947-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT16846A, Thiago Mahfuz Vezzi - 

OAB:18017-A / MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GEREMIAS GENOUD 

JÚNIOR, para devolução dos autos nº 3362-62.2016.811.0003, Protocolo 

821363, 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) GEREMIAS GENOUD 

JÚNIOR, 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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 840172 Nr: 8652-58.2016.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTÔNIO GOMES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS ANTÔNIO GOMES ALVES, Cpf: 

70286191172, Rg: 1304013-8, Filiação: Antonio Carlos Rodrigues Leite e 

Maria Aparecida Gomes Alves, data de nascimento: 16/03/1982, natural de 

Alto Araguaia-MT, solteiro(a), gesseiro, Telefone 9900 0789. 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.

Despacho: Código nº 840172Vistos etc.Recebo a denúncia contra o 

acusado dando-o como incurso nas sanções nela mencionada.Nos termos 

do artigo 361, do CPP, cite os denunciados, por edital, com as 

advertências legais, para apresentar resposta a acusação, no prazo de 

10 (dez) dias.Uma vez citados os denunciados e caso não constituam 

defensor e nem apresentem resposta a acusação, nomeio, desde já, um 

dos Defensores Públicos que atuam nesta vara, para patrocinar os 

interesses dos infratores (art. 396-A, §2º, CPP), bem como para 

apresentar defesa, no prazo de 10 (dez) dias. Proceda a Sra. Gestora a 

juntada aos autos da folha de antecedentes criminais.Expeça o 

necessário. Intime.Rondonópolis-MT, 03 de outubro de 2016.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA 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, Eliete Aparecida da 

Conceição, digitei.

Rondonópolis, 06 de julho de 2018

Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 449010 Nr: 4190-34.2011.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEIA PRADA DE MORAES, ESPOLIO DE MARIA 

DA GLÓRIA PRADA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO MONTE, OSMAR RODRIGUES DE 

SOUZA, GERALDO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GILBERTO MONTE, Cpf: 23112255100, 

Rg: 000004516, Filiação: Antonio Monte e Joana Snachez Monte, data de 

nascimento: 25/11/1959. atualmente em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.
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FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Descrição do Imóvel Usucapiendo: lote de número 06 (seis), da Quadra 02 

(dois), na Zona urbana desta urbe, com área frontal de 7,5m de frente por 

igual de fundos, por 20m de ambos os lados, dentro dos seguintes limites 

e confrontações, frente para a Av. Costa e Silva; pelo lado esquerdo com 

parte do mesmo lote n. 06; e aos fundos, com parte do lote n. 08, com área 

total de 150 (cento e cinquenta) metros quadrados, no loteamento 

denominado Vila Mariana devidamente matriculado sob o n. 7.449, no 1º 

Tabelionado e Registro de Imóveis.

Despacho/Decisão: CD. PROC. 449010Vistos etc.Considerando que as 

tentativas de citação do requerido restaram infrutíferas; considerando, 

ainda, que o feito se arrasta há mais de 07 (sete) anos sem que a parte 

autora consiga promover os atos processuais necessários para o seu 

regular andamento do processo, hei por bem deferir a sua citação 

editalícia, com prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 246, IV, 256, II 

e 257, III, do CPC.Intime. Cumpra. Expeça o necessário.Rondonópolis-MT, 

15 de junho de 2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA 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, Eliete Aparecida da 

Conceição, digitei.

Rondonópolis, 06 de julho de 2018

Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 709108 Nr: 4012-51.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERASIANE SOUZA SILVA, MICHEL JOSÉ GIRALDES 

PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTE COLETIVO BRASIL TCB LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHEL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 10.081, MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA 

- OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TRANSPORTE COLETIVO BRASIL TCB 

LTDA, CNPJ: 05376934000570. 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, e de tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido indenizatório. Observando o critério de 

razoabilidade, condições econômicas da requerida, bem como da autora, 

evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a demandada a pagar 

a requerente, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhes causou, o 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A correção monetária incide a partir 

do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano 

moral decorrente de relação contratual, desde a citação.Condeno, ainda, a 

ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que 

fixo em 15% sobre o valor da condenação, observando a regra 

estabelecida no artigo 85, § 2º, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo 

com baixa e anotações necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 09 de 

agosto de 2016.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA 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, Eliete Aparecida da 

Conceição, digitei.

Rondonópolis, 06 de julho de 2018

Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 822543 Nr: 3794-81.2016.811.0003

 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: LIZANDRO SILVA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 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, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DO RETORNO DOS AUTOS DA 

SEGUNDA INSTÂNCIA, BEM COMO PARA REQUEREREM O QUE 

ENTENDEREM DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 336798 Nr: 5175-47.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOAO CARLOS DIAS, JOSIAS DIAS DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME BERNARDELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO HENRIQUE CORREA - 

OAB:9979-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAROLINE PIMENTEL 

ALMEIDA, para devolução dos autos nº 5175-47.2004.811.0003, Protocolo 

336798, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 891015 Nr: 2187-62.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Arrematação->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ANDRAUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO SIQUEIRA FERNANDES - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11964/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GUILHERME 

AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES, para devolução dos autos nº 

2187-62.2018.811.0003, Protocolo 891015, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 410040 Nr: 5958-97.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDON PLAZA SHOPPING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADNAN FARES & CIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ BRAGA - 

OAB:3168-B/MT, RODRIGO BRAGA - OAB:6919-E

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GUILHERME 

AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES, para devolução dos autos nº 

5958-97.2008.811.0003, Protocolo 410040, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280038 Nr: 3542-06.2001.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULTIREAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LIDIO DE SOUZA FILHO ME, MIGUEL 
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MARINHO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT5179

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ASSIS ANCHIETA - 

OAB:3846/MT, IBIRACI NASCIMENTO DA SILVEIRA - OAB:27101/RS, 

JOSE APARECIDO PEREIRA VERISSIMO - OAB:71400/MG

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TIAGO XAVIER DE 

PAULA, para devolução dos autos nº 3542-06.2001.811.0003, Protocolo 

280038, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 294500 Nr: 8981-61.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA VALE GALVAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MS 16.644-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON FLÁVIO DE GODOI 

- OAB:PROCURADOR

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSE ANTONIO DE 

SOUZA GALVÃO, para devolução dos autos nº 8981-61.2002.811.0003, 

Protocolo 294500, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 805064 Nr: 16326-24.2015.811.0003

 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 ELIAS DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A, EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS GALVÃO MACHADO - 

OAB:OAB/MT 18167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALAN SALVIANO 

DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 16326-24.2015.811.0003, 

Protocolo 805064, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 763005 Nr: 14921-84.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANY CANDIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 763005

Vistos etc.

VANY CÂNDIDA DA SILVA, qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS convertida em CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA contra ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, também 

qualificada no processo, visando o recebimento de crédito no valor de R$ 

16.201,25.

 A executada efetuou, de forma espontânea, o cumprimento da obrigação 

(fls. 247/248).

A credora manifestou concordância com o referido valor e requereu o seu 

levantamento (fls. 249). Vieram-me os autos conclusos.

DECIDO.

Considerando que a credora já efetuou o levantamento do seu crédito, a 

extensão da lide é medida que se impõe.

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. Vê-se que a devedora não 

providenciou o recolhimento das custas judiciais, apuradas à fls. 235/236, 

razão pela qual determino sua intimação para tal desiderato. Comprovado 

o recolhimento das custas, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias.

 Intime.

Rondonópolis - MT, 03 de julho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004302-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON MASSAHARU MURAI OAB - MT0016783A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO COTLINSKY (EXECUTADO)

MARIA ODILA COTLINSKY (EXECUTADO)

JOAO COTLINSKY (EXECUTADO)

ANA FRANCISCA MARINO CANTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO MAGALHAES FERRARI OAB - MT13985/B-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004302-73.2017.8.11.0003. Vistos etc. As partes noticiam 

a realização de acordo e requerem a sua homologação e a suspensão do 

andamento do processo até o integral cumprimento da avença (Id. 

13685561). Como cediço, o art. 922 do Código de Processo Civil dispõe: 

"Art. 992. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução 

durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra 

voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem 

cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso." Em nota à 

norma, Humberto Theodoro Júnior ensina: "Na hipótese de suspensão 

para concessão de prazo ao devedor para realizar o adimplemento da 

dívida, se tal fato ocorrer, a execução se extinguirá definitivamente. Se, 

porém, a dilação concedida pelo credor transcorrer sem que o devedor 

resgate o débito, o processo executivo simplesmente retomará o seu 

curso (art. 792, parágrafo único, com a redação da Lei nº 8.953/1994)" (in 

Código de Processo Civil anotado; 17ª ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2013, 

p. 1005)” Assim, o credor pode conceder prazo para que os devedores 

cumpram a obrigação, oportunidade na qual a execução ficará suspensa 

por prazo determinado até que os termos acordados sejam cumpridos, 

sendo certo que, no caso de descumprimento, a tramitação será 

regularmente retomada. No caso concreto, extrai-se do referido acordo 

que, de fato, as partes firmaram novas condições para o pagamento do 

débito, mas sem que isto constituísse qualquer novação de sorte a 

substituir o título exequendo. E mais, a transação é categórica no sentido 

de que o inadimplemento de qualquer de suas cláusulas ensejará a 

retomada e prosseguimento do feito. Em caso semelhante, o Superior 

Tribunal de Justiça decidiu: "No processo executivo, a convenção das 

partes, quanto ao pagamento do débito, não tem o condão de extinguir o 

feito, mas de suspendê-lo até o adimplemento da obrigação. Findo o prazo 

sem o cumprimento, o processo retomará seu curso normal (art. 792, 

CPC)." (STJ, REsp 158.302/MG, Rel. Min. Waldemar Zveiter.) A 

jurisprudência não discrepa: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO NOS 

TERMOS DO ARTIGO 792 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 795, II, DO CPC. PRECEDENTES DO 

STJ. Nos termos da jurisprudência do STJ, no processo executivo, a 

convenção das partes quanto ao pagamento do débito não tem o condão 

de extinguir o feito, mas de suspendê-lo até o adimplemento da obrigação 

(art. 792, CPC). Se no acordo entabulado e homologado as partes 

expressamente não tiveram a intenção de novar a dívida objeto de 

execução, revela-se impossível entender a ocorrência da hipótese de 

extinção do feito prevista no artigo 794, II, CPC. A extinção do feito de 

execução pela homologação de acordo que implica remissão total da 

dívida (art. 794, II, CPC) não se confunde com a extinção do processo de 

conhecimento pela transação das partes (art. 269, III, CPC). No primeiro, 

suspende-se o feito executivo até o cumprimento da obrigação pactuada 

no acordo. Já no segundo, extingue-se o processo de conhecimento com 

resolução de mérito, ficando o acordo apto a fundar cumprimento de 
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sentença. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.14.135847-3/001 - COMARCA DE 

BELO HORIZONTE - APELANTE(S): ITAÚ UNIBANCO S/A - APELADO(A)

(S): MENICONI E SILVA COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS 

LTDA-ME E OUTRO(A)(S), ROBSON DA SILVA. Dessa forma, nos termos 

dos artigos 313, II, 921, I e 922, do CPC, homologo o acordo entabulado 

entre as partes e suspendo o andamento do processo pelo prazo 

necessário para cumprimento do acordo (15.12.2018) ou até nova 

manifestação dos interessados. Havendo o decurso do prazo, intime o 

credor para informar se houve o integral cumprimento do acordo, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Expeça alvará para levantamento do valor depositado 

nos autos, no importe total de R$ 74.974,00 (setenta e quatro mil, 

novecentos e setenta e quatro reais) e seus acréscimos na conta 

bancária descrita no acordo, observando os termos do Provimento nº 

16/2011-CGJ e 66/2018-CNJ. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis - MT, 17 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005527-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO LEOPOLDINO LIMA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON CLAYTON PESTANA OAB - MT16728/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIS MOTA GONCALVES VIANA (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº. 1005527-94.2018.8.11.0003. Vistos etc. Após a detida 

análise dos autos, verifica-se que o feito foi endereçado a uma das varas 

de Fazenda Pública desta Comarca, não se sabendo por qual razão foi 

distribuída a esta Vara Cível. Assim, em observância ao Provimento nº 

10/2003-CM, determino a remessa destes autos para uma das varas de 

Fazenda Pública desta Comarca, as quais são competentes para 

processar e julgar o presente feito. Encaminhe para a correta 

redistribuição. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de julho de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO

AÇÃO DE USUCAPIÃO

 PRAZO: 20(VINTE) DIAS

AUTOS N.º 1004011-39.2018.8.11.0003

ESPÉCIE: [USUCAPIÃO ORDINÁRIA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA 

ESPECÍFICA]

PARTE AUTORA:AUTOR: GISLAINE SANTIAGO FERREIRA, NELSON JOSE 

DE SOUZA

PARTE RÉ: RÉU: CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO, ROSEMARY 

MALUF FECHENER, PETRÔNIO FERREIRA, WALKIRIA LEÃO FERREIRA

CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/05/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 15.800,00

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 259, I do CPC, dos termos da 

presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular.

RESUMO DA INICIAL: O requerente adquiriu por meio de contrato de 

compra e venda o imóvel abaixo descrito há mais de 10 (dez) anos, 

possuindo a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel. Requer seja 

decretado o seu domínio sobre o imóvel usucapiendo, com conseqüente 

mandado para o C.R.I. desta Comarca

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: um lote de terreno para 

construção sob nº 19 da quadra nº 32, situado no loteamento denominado 

"JARDIM RUI BARBOSA", com limites e confrontações constantes na 

matrícula nº 56.943 do C.R.I. de Rondonópolis-MT

DESPACHO: "Vistos e examinados. Defiro ao autor os benefícios da 

Justiça Gratuita. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 

do CPC) e peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC). Diante das especificidades da 

causa, de modo a adequar o rito processual ao caso concreto e visando 

empreender mais celeridade ao andamento processual, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação.

(...)Cite-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, sob pena de revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Determino, ainda, a citação pessoal dos 

confinantes, nos termos do disposto no artigo 246, §3º do CPC. 

Publique-se edital de citação, em obediência ao previsto no inciso I do 

artigo 259 do CPC. Cientifique-se as Fazendas Públicas Federal, Estadual 

e Municipal. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo." Eu, Simone Menezes Veiga - técnica judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT,17 de julho de 2018

 Thais Muti de OLiveira

Gestora Judiciária

 

EDITAL DE CITAÇÃO

AÇÃO DE USUCAPIÃO

 PRAZO: 20(VINTE) DIAS

AUTOS N.º 1002376-57.2017.8.11.0003

ESPÉCIE: [USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]

PARTE AUTORA:AUTOR: JAQUELINE LOPES CORDEIRO, NILTON LEONES 

CORDEIRO

PARTE RÉ: RÉU: MARISE ANTUNES MACIEL

CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 17/04/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 48.509,50

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 259, I do CPC, dos termos da 

presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular.

RESUMO DA INICIAL: Os requerentes adquiriram por meio de contrato de 

compra e venda o imóvel abaixo descrito há mais de 20 (vinte) anos, 

possuindo a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel. Requer seja 

decretado o seu domínio sobre o imóvel usucapiendo, com conseqüente 

mandado para o C.R.I. desta Comarca

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: um lote de terreno para 

construção, sob nº 09 da quadra nº 12, com 650,00 m², localizado no 

loteamento denominado "VILA IRACY", com limites e confrontações 

constantes na matrícula nº 73.196 do C.R.I. de Rondonópolis-MT

DESPACHO: "Vistos e examinados. Defiro ao autor os benefícios da 

Justiça Gratuita. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 

do CPC) e peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC). Diante das especificidades da 

causa, de modo a adequar o rito processual ao caso concreto e visando 

empreender mais celeridade ao andamento processual, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação.

(...)Cite-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, sob pena de revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Determino, ainda, a citação pessoal dos 

confinantes, nos termos do disposto no artigo 246, §3º do CPC. 

Publique-se edital de citação, em obediência ao previsto no inciso I do 

artigo 259 do CPC. Cientifique-se as Fazendas Públicas Federal, Estadual 

e Municipal. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo." Eu, Simone Menezes Veiga - técnica judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT,17 de julho de 2018

  Thais Muti de OLiveira

Gestora Judiciária

EDITAL DE CITAÇÃO

AÇÃO DE USUCAPIÃO

 PRAZO: 20(VINTE) DIAS

AUTOS N.º 1004478-18.2018.8.11.0003

ESPÉCIE: [USUCAPIÃO DA L 6.969/1981, USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]

PARTE AUTORA:AUTOR: MARILUCE JESUS DA SILVA
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PARTE RÉ: RÉU: IMOBILIARIA SANTA FE LIMITADA

CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 20/06/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 18.414,00

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 259, I do CPC, dos termos da 

presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular.

RESUMO DA INICIAL: A requerente se encontre há mais de 15 (quinze) 

anos, na posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel. Requer seja 

decretado o seu domínio sobre o imóvel usucapiendo, com conseqüente 

mandado para o C.R.I. desta Comarca

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: um lote de terreno para 

construção, sob nº 19 da quadra 42, situado no loteamento denominado 

"JARDIM LIBERDADE", com limites e confrontações constantes na 

matrícula nº 106.576 do C.R.I. de Rondonópolis-MT

DESPACHO: "Vistos e examinados. Defiro ao autor os benefícios da 

Justiça Gratuita. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 

do CPC) e peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC). Diante das especificidades da 

causa, de modo a adequar o rito processual ao caso concreto e visando 

empreender mais celeridade ao andamento processual, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação.

(...)Cite-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, sob pena de revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Determino, ainda, a citação pessoal dos 

confinantes, nos termos do disposto no artigo 246, §3º do CPC. 

Publique-se edital de citação, em obediência ao previsto no inciso I do 

artigo 259 do CPC. Cientifique-se as Fazendas Públicas Federal, Estadual 

e Municipal. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo." Eu, Simone Menezes Veiga - técnica judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT,17 de julho de 2018

  Thais Muti de OLiveira

Gestora Judiciária

 

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005257-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN ANTONIO CANDIDO (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007582-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MALI ODETE PISSETTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO)

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A (ADVOGADO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1007582-52.2017.8.11.0003 AUTOR: MALI ODETE 

PISSETTI Advogados do(a) AUTOR: FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR - 

MT11843-O, GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - 

MT0013047A RÉU: BANCO BMG Advogado do(a) RÉU: DECISÃO Vistos e 

examinados. Proceda-se a serventia com as conferências determinadas 

no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 2018, 

adotando as providências que se fizerem necessárias. Diante do advento 

do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003883-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER BARBOSA ARANTES (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 
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numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005904-02.2017.8.11.0003

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:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO AVILA DE LIMA (EXECUTADO)

JOAO BERTAGLI DE LIMA (EXECUTADO)

 

Intimação do exequente para dar regular prosseguimento ao feito 

postulando o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005905-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO AVILA DE LIMA (EXECUTADO)

JOAO BERTAGLI DE LIMA (EXECUTADO)

 

Intimação do exequente para dar regular prosseguimento ao feito 

postulando o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005843-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - PR24102 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS MENDES OLIVEIRA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA SEM O CUMPRIMENTO 

DE SUA FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000193-50.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA DIPERRO (AUTOR)

S. C. D. O. (AUTOR)

ANDRE CAMPOS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO)

ALESSANDRA AMORIM CAMPOS OAB - 036.753.111-98 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

APRESENTAR CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

APRESENTADOS NO ID. 10286704.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1006094-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA SCAPINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA BARCELOS FILHA OAB - GO0034095A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

 

Vistos e examinados. Devolvo os autos à secretaria para que seja 

impulsionado o feito com a intimação da parte autora a dar prosseguimento 

no feito, no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003411-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JARES DOURADO AMORIM (REQUERIDO)

 

Vistos e examinados. Quanto ao pedido de retirada de restrição judicial, 

informo ao banco autor que a mesma fora retira restando, no prontuário do 

veículo, apenas a restrição de alienação. Intime-se a parte autora para que 

se manifeste quanto ao petitório de id. 9626994. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004379-82.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NOEL DIAS SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO RODRIGUES BORGES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX MOREIRA PEREIRA OAB - MT24064/O (ADVOGADO)

 

Vistos e examinados. Tendo em vista que os embargos à execução 

devem ser protocolados apartados da execução, determino a exclusão 

das peças juntadas referente a embargos à execução. Dê ciência às 

partes. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002206-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michel Carlos Mariz Teixeira OAB - SP225310 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CERJO MASIERO (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de 05 dias, efetuar 

o depósito da diligência cotada pelo Oficial de Justiça no id. 14203182, de 

16/07/2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 755160 Nr: 10387-97.2014.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B, MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA DIAS - 

OAB:MT/9652

 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 no Sistema CPD – Central De Pagamentos De Diligências, 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
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 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 888025 Nr: 1017-55.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINERAÇÃO ORO-YTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUZEBIO GONÇALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO PRADEBON - 

OAB:6720-B/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EDUARDO PRADEBON - 

OAB:6720-B/MS

 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.: 408961 Nr: 4634-72.2008.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO PORFIRIO DE ARAUJO, MARIA DAS GRACAS 

MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA GABRIELA SILVA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da autora para no prazo legal fornecer (01) uma 

cópia da petição inicial, para acompanhar o mandado de citação.

 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 13.07.2018, 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.: 738364 Nr: 932-11.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIEIRA DA FONSECA RODRIGUES & CIA LTDA, 

RIVANI VIEIRA DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:OAB/MT 21.456/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 no Sistema CPD – Central De Pagamentos De Diligências, 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. E em igual prazo fornecer cópia da petição e cálculo de fls. 83/85.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 709698 Nr: 4633-48.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEI FERNANDES PORTELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 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, e em igual prazo fornecer 01 (uma) 

cópia da petição e cálculo de fls.166/168 e fls. 172, respectivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 842958 Nr: 9321-14.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA LEITE DE SOUZA, GIVANILDO SIQUERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL E MATO GROSSO- SICREDI SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR CAMILO DE SOUSA JUNIOR 

- OAB:MT/7043, JANAINA EMANUELE MULLER - OAB:OAB/MT17.812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

advogada Dra. JANAINA EMANUELE MULLER, OAB/MT 17.812, para no 

prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 18/06/2018, SOB PENA de busca e 

apreensão, perda do direito à vista fora de cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO 

expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia 

Regional Central da comarca para fins de apuração do crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): 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, às 11:00 horas, a se realizar pelo perito Sr. VINICIOS DE 

CAMPOS GAHYVA, com escritório na Av. Antártica nº 788, Ribeirão da 

Ponte, Cuiabá – MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 769429 Nr: 1881-98.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OESTE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA - ME, MARELY 

LEBRE ROSA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029718/7/2018 Página 353 de 507



 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERÔNIMO E JERÔNIMO JÚNIOR LTDA, 

ADIRCEU CARLOS JERONIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL BENEDITO ROSA FILHO 

- OAB:10413/O, THIAGO SILVEIRA - OAB:12963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:3.504-A

 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 13.07.2018, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 767483 Nr: 1089-47.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ E N TREVISAN ME, LUIZ EDUARDO NABARRETE 

TREVISAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERÔNIMO E JERÔNIMO JÚNIOR LTDA, MMC 

AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA. (MITISUBISHI MOTORS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12750/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo de Albuquerque 

Parente - OAB:OAB/SP174.081, ERIK GUEDES NAVROCKY - 

OAB:240.117-SP, 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 13.07.2018, 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.: 868779 Nr: 6104-26.2017.811.0003

 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: J MUNIZ DE CARVALHO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILUCY RODRIGUES DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 17514, HERVITAN CRISTIAN CARULLA - 

OAB:OAB/MT 19133

 Intimação do embargante para que, no prazo legal, manifeste-se sobre a 

impugnação aos embargos apresentada pela parte embargada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 818660 Nr: 2445-43.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVELINA MARIA RIBEIRO BERTONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANA FERREIRA VASCONCELOS, LUIZ 

PAIVA DE VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAVIO DANILO LOPES LEITE - 

OAB:13507/MT

 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, e em igual prazo fornecer 02 (duas) 

cópias da petição e cálculo de fls.58/59.

 Intimação da Parte Requerida

 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 do patrono do requerido, para no prazo legal fornecer o 

endereço do perito assistente Sr. Loureman Carlos Azevedo da perícia 

designada para o dia 20/08/2018, às 11:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 884479 Nr: 11610-80.2017.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASAGRO MINERALS FERTILIZERS INC, 

BRAZILIAN RESOURCES INC, LIBERTY BRASIL INVESTIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES, DANIEL RAINER TITCOMB, ALVARO SERGIO XAVIER 

BRANDAO, CARLOS ADRIAN MAGNARELLI, CARLOS IHAMBER 

HUGUENEY D REZENDE, NARCISO MONTANHER FILHO, ANTONIA SUELY 

LORETO MONTANHER, JOSE RENATO FAGUNDES, PARTICIPAÇÕES 

SOCIETARIAS JOSE RENATO FAGUNDES S/A, AVIVA PARTICIPAÇÕES 

SOCIETÁRIAS S/A, LIBERTY SEGUROS S/A, ROBERT JAMES LLOYD, 

PETROCAL HOLDINGS INC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO - OAB:2198/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT, JOAO CAPANEMA - OAB:, JULIANO DA SILVA 

BARBOSA - OAB:14573, JULIANO DA SILVA BARBOZA - 

OAB:OAB/MT14573, JUSCIELE MORETTI DE MELO - OAB:, LEONARDO 

FARINHA GOULART - OAB:110.851/MG, LUIZ FERNANDO VALENTE DE 

PAIVA - OAB:118594/SP, MARCELO APARECIDO ALVES FERREIRA - 

OAB:, MARCELO APARECIDO ALVES FERREIRA - OAB:8102/MT, 

RAFAEL VICENTE GONÇALVES TOBIAS - OAB:OAB/MT 14.895, silvio 

luiz silva de moura - OAB:, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - 

OAB:OAB/MT 8956

 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 12.06.2018, SOB PENA de busca e 

apreensão, perda do direito à vista fora de cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO 

expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia 

Regional Central da comarca para fins de apuração do crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 769430 Nr: 1882-83.2015.811.0003

 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: OESTE MAPAS EIRELLI - ME, ALEX ROSA JORGE DA 

CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERÔNIMO E JERÔNIMO JÚNIOR LTDA, 

ADIRCEU CARLOS JERONIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVEIRA - 

OAB:12963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:3.504-A
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 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 13.07.2018, 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005519-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO LIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005519-20.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BRUNO LIRA GOMES REQUERIDO: 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 16 de agosto de 2018, às 09:00 horas. 

Assento que a audiência será realizada na sala de audiência desta 4ª 

Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, 

(como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários. Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. III – Da tutela de urgência No tocante a tutela de urgência 

requerida, importante citar que o artigo 300 do Código de Processo Civil, 

estabelece que são requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do 

mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso dos autos, entendo pela probabilidade do direito 

alegado pela parte autora, haja vista que os documentos carreados ao 

feito pela mesma demonstram que a requerida está lhe cobrando valores 

referentes a débitos pretéritos, que não podem motivar a suspensão do 

fornecimento de energia. Com efeito, em que pese à possibilidade de 

suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, 

predomina o entendimento de que a concessionária não pode interromper 

a prestação do serviço por débitos pretéritos. Ilustro: “RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E 

DANOS MATERIAIS – AUMENTO ABRUPTO NA COBRANÇA DE ÁGUA – 

AUSÊNCIA DE PROVAS DE IRREGULARIDADES NO FORNECIMENTO – 

DOCUMENTOS QUE JUSTIFICARAM O INDEFERIMENTO DA LIMINAR NÃO 

CARREADOS NESTE AGRAVO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – 

IMPOSSIBILIDADE – CORTE DA ÁGUA – INADIMPLEMENTO DE FATURAS 

PRETÉRITAS – IMPOSSIBILIDADE DE CORTE – FORNECIMENTO DE ÁGUA 

RESTABELECIDO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) 2- “A 

jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que é vedada a 

suspensão no fornecimento de serviços de energia e água em razão de 

débitos pretéritos. O corte pressupõe o inadimplemento de conta regular, 

relativa ao mês do consumo” (AgRg no AREsp 752.030/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 

04/11/2015).” (AI 25864/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Nesse passo, levando em 

consideração que a 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, 17 de julho de 2018 Milene Aparecida Pereira 

Beltramini Juíza de Direito - em substituição legal

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 891375 Nr: 2306-23.2018.811.0003

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:15.694/MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3402-B/MT

 Intimação dos advogados da parte requerida, Drª Thelma Aparecida 

Garcia Guimarães OAB/MT 3402-B e Dr, Antonio Silveira Guimarães Júnior 

OAB/MT 15.694, da sentença, cuja parte final segue transcrita: "DIANTE 

DO EXPOSTO, com fulcro nas disposições legais supra citadas, e ainda no 

artigo 186, § 1º do ECA, APLICO a J. G. DOS S. F. a REMISSÃO 

CUMULADA COM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE ADVERTÊNCIA e, 

determinar, de conseqüência, a INTIMAÇÃO da adolescente, via mandado, 

para que SAIBA da medida aplicada por este Juízo. Esclareço que esta 
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decisão, não poderá ser registrada para os fins de antecedentes 

infracionais, nos termos do artigo 127 do ECA. Expeça-se o necessário."

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005154-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. P. M. (AUTOR)

M. P. D. O. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR OAB - MT3876/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. D. M. (RÉU)

 

Processo n.º 1005154-63.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente isenção prevista no art. 98, do CPC. 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Designo o dia 27.08.2018, às 16h, para a realização 

da audiência de conciliação. Cite-se a parte requerida, devendo constar 

no mandado as advertências dos arts. 335 e 344, do CPC, com 

advertência de que o prazo para contestar fluirá a partir da realização da 

audiência. Intime-se a parte requerente, pessoalmente, para que 

compareça na audiência. 4. Após a realização da audiência supra, com ou 

sem manifestação da parte requerida, proceda-se ao estudo social das 

condições das partes e da criança. 5. Empós, vista ao Ministério Público, 

para sua manifestação. 6. No intuito de resguardar os interesses das 

crianças, que, como noticia a peça vestibular, se encontram sob a 

responsabilidade da parte autora, defiro a guarda provisória nos moldes 

requeridos, devendo ela ser intimada para assinar o respectivo termo. 7. A 

parte autora deverá ser informada que a guarda ora concedida tem 

caráter temporário, podendo ser revogada a qualquer tempo, caso surjam 

situações que demandem deste juízo providência necessária à proteção 

dos infantes. 8. Havendo prova pré-constituída da paternidade (certidão 

de nascimento da parte autora que instrui a inicial), defiro os alimentos 

provisórios requeridos, nos termos do art. 4º, da Lei n.º 5.478/68 (Lei de 

Alimentos), fixando-os, tendo em vista a não comprovação do real 

rendimento auferido pela parte demandada, em meio salário mínimo 

vigente, correspondendo hoje a R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete 

reais), a ser depositado até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da 

citação, na conta bancária a ser informada pela parte autora, ou pago 

diretamente mediante recibo. 9. Intime-se. 10. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 11 de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS 

REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006370-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA RECH BERTINETTI (REQUERENTE)

MARIA DE LOURDES SELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIETE SELLA SIMOES OAB - MT19545/O-O (ADVOGADO)

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179/O (ADVOGADO)

RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH OAB - MT7655/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO DOS SANTOS BERTINETTI (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1006370-93.2017.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do(a) patrono(a), para comparecer nesta Secretaria, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a fim de retirar o Alvará expedido nos autos. 

Rondonópolis/MT, 17 de julho de 2018 MARGARETH BENDER VITORETTE 

Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001220-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEY DE MELO QUEIROZ (REQUERENTE)

IVONES DE MELO QUEIROZ (REQUERENTE)

MARIA DE MELO QUEIROZ (REQUERENTE)

ELIANA APARECIDA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO)

VIRIATO BISPO SEABRA OAB - MT0011061S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PLACIDO JOSE DE QUEIROZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CNGC, impulsiono o presente feito intimando a parte autora para 

que materialize o Formal de Partilha expedido nos autos, instruindo com as 

cópias nele indicadas, e proceda ao registro junto ao cartório de registro 

de imóveis competente, em cinco dias. Decorrido o prazo os autos serão 

arquivados. Rondonópolis/MT, 17 de julho de 2018 JOÃO BATISTA 

BARBOSA SANTANA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003164-08.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0014310A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. H. D. P. (RÉU)

 

Processo n.º 1003164-08.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Intimem-se a parte 

autora e seu procurador, pessoalmente, a se manifestarem nos autos, em 

05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, §1º, do Digesto Processual Civil, 

sob pena de extinção do feito, salientando-lhes o disposto no parágrafo 

único do art. 274 do mesmo Codex. 2. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 07 de maio de 2017. WANDERLEI JOSÉ DOS 

REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004122-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LOURENCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO FIALHO JUNIOR OAB - MT17524/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR DA COSTA SANTANA (REQUERIDO)

 

Assim, a toda evidência, este juízo é absolutamente incompetente para 

processar e julgar a presente ação, pois se trata de incompetência em 

razão da matéria, portanto, incompetência absoluta. 14. Com tais 

fundamentos, reconheço o vazio de competência por parte deste juízo 

para conhecer, processar e julgar o presente feito, determinando a 

imediata remessa dos autos, com as nossas homenagens, ao juízo da 

Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher 

desta Comarca, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

15. Em caráter excepcional, deixo de suscitar conflito negativo de 

competência no caso vertente visando imprimir a devida celeridade 

processual, evitar prejuízos às partes e ante o entendimento sólido 

consolidado quanto ao tema no e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 16. 

Porém, caso o juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher entenda por bem suscitar o conflito negativo de 

competência, serve a presente decisão como razões de conflito, devendo 

a Secretaria adotar as providências necessárias a seu cargo.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 720436 Nr: 1474-63.2013.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFDS, APDSS, RSS, DCS, DPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EALDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:, 

GERSON BATISTA DE ALBUQUERQUE - OAB:OAB/MT18615, SIMONIA 

FERREIRA DOS SANTOS - OAB:11415/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1474-63.2013.811.0003

Vistos etc.

1. JULGO, por sentença (art. 654, CPC), o inventário de bens deixados por 

ARLINDO LOPES DE SOUSA (qualificado nos autos), na forma pleiteada 

pela inventariante e herdeiros às fls. 143/144, 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, sejam expedidos os competentes formais 

de partilha.

3. Após, arquivem-se, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe.

 Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 05 de julho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 817640 Nr: 2085-11.2016.811.0003

 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: CA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNLN, CLN, CLN, GLN, ECDN, CNH, SANDL, 

SMNDS, MDQN, SNB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VOLNEI FERNANDES 

RODRIGUES - OAB:23.909, POLLYANA DE PAULA E SILVA - 

OAB:12412/MT, SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES - 

OAB:MT/5141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO LEOPOLDO NUNES 

JUNIOR - OAB:15871, DECIO CRISTIANO PIATO - OAB:MT/7.172, 

DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719, LIDIANY SILVA NUNES - 

OAB:19877/O, MILLAYNE PEREIRA DE SOUZA - OAB:21020/O, 

SEBASTIÃO GERALDO DE LIMA - OAB:6.266

 Processo n.º 2085-11.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Já que são tempestivas, conforme certidões de fls. 705 e 731, recebo 

as apelações de fls. 645/702 e 707/725 (art. 1.012, caput, CPC), nos seus 

efeitos devolutivo e suspensivo.

 2. Intime-se a parte apelada para, querendo, apresentar contrarrazões, 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, §1º, CPC).

3. Após, certifique a Sr.ª gestora judiciária como prescrito no art. 346, da 

CNGC.

4. Empós, remeta-se o feito ao e. Tribunal de Justiça deste Estado, 

grafando as nossas melhores homenagens.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 16 de julho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 901377 Nr: 5719-44.2018.811.0003

 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: MRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAYANE MOREIRA LIBANO 

FOULETTO - OAB:22967/O, RICK ANDREI VIEIRA - OAB:21426/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11. Desta forma, ante o exposto, declaro-me incompetente para 

processar e julgar a presente demanda, pelo que suscito o conflito 

negativo de competência, com espeque nos arts. 951 c.c. 953, inciso I, 

ambos da Lei Adjetiva Civil.12. Remeta-se, com urgência, ofício instruído 

com cópia integral do presente feito ao e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para formalização do incidente de conflito de competência e para 

as demais providências de estilo.13. Intime-se.14. Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 16 de julho de 2018.WANDERLEI 

JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 874099 Nr: 8059-92.2017.811.0003

 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: MCGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPMDC, SPMDCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 15. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo 

procedente o pedido veiculado na peça vestibular, com base no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar o cancelamento da 

penhora e avaliação do bem imóvel objeto dos presentes embargos, 

revogando a decisão de fls. 92/93 dos autos apensos.16. Sem 

condenação em custas e nem em honorários advocatícios, eis que o feito 

tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.17. Traslade-se cópia desta 

decisão para os autos principais (Proc. n.º 11709-65.2008.811.0003).18. 

Transitando em julgado, arquive-se, procedendo-se às baixas de estilo e 

a n o t a ç õ e s  d e 

praxe.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 13 

de junho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 866135 Nr: 5319-64.2017.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNLN, CLN, SMN, RPAU, MDQN, CA, CNH, SANDL, 

SNB, RPAU, JCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT, ELSON REZENDE OLIVEIRA - OAB:12452/O, LIDIANY 

SILVA NUNES - OAB:19877/O, SANDRA REGINA BOMBONATO 

RODRIGUES - OAB:MT/5141, SIMONE FENGLER SPIERING - 

OAB:11920/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5319-64.2017.811.0003

Vistos etc.

1. Antes de apreciar o pleito de fls. 218/221, intimem-se os demais 

herdeiros para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem sobre a 

avaliação judicial encartada à fl. 217, verso.

2. Havendo ou não resposta à intimação supra, retornem os autos 

imediatamente conclusos para sentença.

3. Intime-se.

 4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 16 de julho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 881977 Nr: 10970-77.2017.811.0003

 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: SMNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 
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OAB:MT/7.172, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719, THAIS 

LOUANA MENDES SILVA - OAB:OAB-MT18.941

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do procurador da parte Autora para 

querendo, impugnar a contestação e documentos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 788461 Nr: 9605-56.2015.811.0003

 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: VILMA SOARES DA SILVA SANTOS SOUZA, GISELY 

SOARES DA SILVA, HUDY GLECIO SOARES DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NATALINA SOARES DA SILVA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELINA NERES DE SOUSA 

CAMPOS - OAB:3.877/MT, WELLMORY FERNANDO SOUSA NAZARIO - 

OAB:OAB/MT 19.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

VILMA SOARES DA SILVA SANTOS SOUZA propôs a presente AÇÃO DE 

ABERTURA DE INVENTÁRIO do Espólio de NATALINA SOARES DA SILVA 

SANTOS, todas qualificadas nos autos (fls. 04/09).

Com a exordial, veio a documentação necessária (fls. 10/42).

Preenchido os requisitos, a inicial foi recebida, oportunidade em que houve 

a nomeação da própria autora ao encargo de inventariante (fls. 

43/43-verso).

Sequencialmente, a inventariante juntou aos autos, as primeiras 

declarações, requerendo ao final, a conversão do feito em arrolamento 

sumário (fls. 46/52).

Instado a se manifestar, a Fazenda Pública Estadual informou que o seu 

interesse se resume ao recolhimento do imposto devido (fls. 62/62-verso).

Dando regular andamento ao feito, a inventariante juntou aos autos, a 

declaração de isenção de valores do imposto estadual (fls. 68/72), bem 

como demais certidões pertinentes (fls. 82/92).

Por sua vez, entendendo não haver repercussão relevante no interesse 

público, o MP opinou pelo prosseguimento do feito, independentemente de 

sua manifestação (fls. 95).

Por fim, a requerente apresentou as últimas declarações (fls. 97/100).

É o breve relato. Decido.

Trata-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO, convertida em ARROLAMENTO 

SUMÁRIO, ajuizada por VILMA SOARES DA SILVA SANTOS SOUZA, em 

razão do falecimento de sua genitora, NATALINA SOARES DA SILVA 

SANTOS, ocorrido em 08 de maio de 2015.

Como noticiado, a falecida era viúva e deixou 03 (três) herdeiros: (a) Vilma 

Soares da Silva Santos Souza, (b) Gisely Soares da Silva, e (c) Hudy 

Glécio Soares da Silva Santos, sendo todos maiores, capazes e 

representados pelos mesmos patronos.

Verifico que tornou-se dispensável nova vista do feito à Procuradoria 

Estadual, pois a inventariante comprovou nos autos, a isenção do ITCD 

causa mortis.

A herança é composta por um bem alheio, discriminado como “um lote de 

terrenos para construção, sob nº 15 da quadra nº 07, do loteamento 

denominado Jardim Gramado, zona urbana desta cidade”, conforme 

certidão imobiliária de fls. 35/35-verso. E, apesar de este imóvel estar sob 

a titularidade de terceiro, o mesmo pode sim, ser inventariado para fins de 

formalização da sucessão, consoante autoriza o Art. 620, IV, “g)”, do 

CPC/2015, senão vejamos o entendimento jurisprudencial a seguir:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUCESSÃO – INVENTÁRIO - 

CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AUSENTE REGISTRO 

– POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. Devem ser partilhados em ação 

de inventário os direitos sobre imóvel adquirido pelo falecido por meio de 

contrato de promessa de compra e venda ainda não registrado, nos 

termos do art. 993, IV, “g”, do CPC”.

(AI 74201/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 02/10/2015)

Pelo exposto, estando todos os interessados devidamente representados 

e de acordo com as últimas declarações colacionadas, não havendo 

dívidas conhecidas em nome do Espólio e atendendo a tudo mais que dos 

autos consta, nos termos do artigo 654, do CPC/2015, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o feito, homologando tão somente a divisão 

da herança na forma consignada no plano de partilha apresentado pela 

inventariante, respeitando a quota parte ideal de cada herdeiro para todos 

os efeitos.

Porém, no que se refere à ordem de transmissão/transferência da 

propriedade em si (escrituração e registro imobiliário), INDEFIRO o pedido, 

pois entendendo que, para reconhecimento da posse e subsequente 

consolidação da titularidade, necessariamente o(s) interessado(s) 

deve(m) buscar a propositura da ação de usucapião nas vias ordinárias 

(Art. 612, CPC/2015), à exemplo do seguinte julgado:

“APELAÇÃO. Ação de INVENTÁRIO. (...)Haver ou não registro de imóvel 

em nome do inventariado não pode significar a exclusão da legitimidade ad 

causam da agravante para deflagrar o inventário dos bens deixado por 

seu finado pai, nem pode expressar a falta de interesse processual para 

ingressar em juízo com vistas a obter a partilha desses direitos e ações. 

Se o bem não está registrado em nome dos inventariados; se só 

ostentavam a posse com animus domini; se para haver registro do imóvel 

for necessária a propositura da ação de usucapião, então que se 

suspenda o curso do inventário e se aguarde que essa questão prejudicial 

externa seja resolvida, em nome do espólio, nas vias ordinárias (art. 984 

do Código de Processo Civil).(...)”.

(TJ-RJ - APL: 00003702419988190008 RJ 0000370-24.1998.8.19.0008, 

Relator: DES. RONALDO ASSED MACHADO, Data de Julgamento: 

06/03/2013, DÉCIMA QUARTA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 

25/04/2013)

Sem custas e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, EXPEÇAM-SE os formais de partilha aos 

interessados, referindo-se a quota parte de direito, com as peças 

necessárias.

Decorrido o prazo para retirada do formal, proceda-se o arquivamento 

com as baixas de estilo.

Publicada e registrada eletronicamente, intimem-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 708049 Nr: 2881-41.2012.811.0003

 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: RMM, MTML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT, RUBSON PEREIRA GUIMARAES - OAB:OAB/MT 

18.839/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT

 Processo n.º 2881-41.2012.811.0006

Vistos etc.

1. Antes de apreciar o teor da petição de fls. 1.065/1.066, intime-se o 

requerido para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste sobre o 

pleito de fls. 1.067/1.068.

2. Após, conclusos.

3. Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 06 de julho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 405163 Nr: 898-46.2008.811.0003

 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: LUZINETH RIBEIRO DOS SANTOS, JOSE MARIA 

RIBEIRO, HUMBERTO CEZAR RIBEIRO, TEREZINHA MARIA RIBEIRO, 

MANOEL MARIA RIBEIRO, EVA RIBEIRO, JEAN PAULO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA DE LOURDES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A, MICHEL JOSE GIRALDES PORTELA - 

OAB:OAB/MT 10.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHEL JOSE GIRALDES 
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PORTELA - OAB:OAB/MT 10.081

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SIVAL POHL 

MOREIRA DE CASTILHO FILHO, para devolução dos autos nº 

898-46.2008.811.0003, Protocolo 405163, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004161-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA NEIVA DE REZENDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS ZEFERINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004161-20.2016. 811.0003 Vistos etc. 1. Recebo o 

presente cumprimento de sentença. Processe-se em segredo de justiça 

(art. 189, inciso II, CPC). 2. O art. 536, do Código de Processo Civil, rege o 

procedimento de cumprimento da sentença que fixa a obrigação de fazer, 

não fazer, ou de entregar coisa, in verbis: “Art. 536. No cumprimento de 

sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não 

fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da 

tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático 

equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do 

exequente. § 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá 

determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e 

apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o 

impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o 

auxílio de força policial. [...] omissis. § 3º O executado incidirá nas penas 

de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem 

judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de 

desobediência. [...]” (grifo nosso). 3. Na sistemática adotada pelo Código 

de Processo Civil, nota-se que o cumprimento da sentença que fixa a 

obrigação de pagar quantia certa é regido pelo art. 523, do Código de 

Ritos, in verbis: “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já 

fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o 

cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, 

sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acrescido de custas, se houver. § 1º Não ocorrendo pagamento 

voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2º 

Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os 

honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. § 3º Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.” 

4. Assim, tendo a parte executada deixado de cumprir voluntariamente o 

acordo de ID: 13352328, determino a sua intimação para cumprir a 

obrigação assumida em sede de composição entre as partes, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena da incidência de multa diária no valor de R$ 

318,00 (trezentos e dezoito reais), consoante dispõe o art. 537, caput, do 

Digesto Processual Civil, devendo ser salientado no mandado de intimação 

que o desatendimento da determinação judicial poderá ensejar, além da 

aplicação da multa, condenação por litigância de má-fé e 

responsabilização penal pelo crime de desobediência (art. 330, do Código 

Penal). 5. Cientifique-se a parte executada que, após o transcurso do 

prazo para o cumprimento da obrigação de fazer (arts. 536, §4º c.c 525, 

caput, do Código de Ritos), terá o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentar impugnação, observando, no que couber, as matérias de 

defesa elencadas no art. 525, do Código de Processo Civil. 6. Intime-se. 7. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 16 de julho de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1009616-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA SARTORI SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009616-97.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Ante a certidão de 

ID: 13778665 arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 16 de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1004244-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FRANCO BORGES JUNIOR (REQUERENTE)

TELDO SOARES BORGES (REQUERENTE)

WALTA SOARES BORGES (REQUERENTE)

N. M. B. (REQUERENTE)

FORTUNATO FRANCO BORGES (REQUERENTE)

CAROLINA DE BARROS BORGES (REQUERENTE)

EURIVAL SOARES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EURIPEDES FRANCO BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004244-36.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Abra-se vista ao representante do Ministério Público, nos 

termos do art. 735, § 2º, do Código de Processo Civil. 3. Intime-se. 4. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 12 de julho de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1005110-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BETANIO LEAL RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA DUARTE LIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005110-78.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 13425190, pelo que determino que se proceda imediatamente à busca 

de endereço da parte demandada junto ao convênio TJ/TRE. 2. Após o 

cumprimento da diligência supra, abra-se vista dos autos à parte autora 

para sua manifestação, no prazo legal. 3. Intime-se. 4. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de julho de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1003676-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIDENIR BRUNO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003676-20.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, 

do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Oficiem-se às instituições financeiras 

declinadas na inicial para que informem ao juízo quanto à existência de 

numerário em conta bancária em favor do de cujus. 4. Intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos prova de que 

não há outros herdeiros do falecido além daqueles mencionados no 

processo, utilizando-se, para tanto, de declarações com firma 

reconhecida de, ao menos, 3 (três) testemunhas. 5. Após, vista ao 

representante do Ministério Público. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de julho de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002885-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029718/7/2018 Página 359 de 507



MICHELLY GIRALDES PORTELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT0010081A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONIEL JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002885-85.2017.811.0003 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, 13 de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007834-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NOELITA RODRIGUES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATHAIDE AMIKI DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007834-55.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 2. 

Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de 

julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002375-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN ALVES MACHADO (REQUERENTE)

NELY ALVES (REQUERENTE)

GUMERCINDO DE OLIVEIRA MACHADO (REQUERENTE)

RICARDO ALVES MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO FIALHO JUNIOR OAB - MT17524/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONAN ALVES MACHADO (REQUERIDO)

NELY ALVES (REQUERIDO)

RICARDO ALVES MACHADO (REQUERIDO)

GUMERCINDO DE OLIVEIRA MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002375-38.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Nota-se da inicial 

que a parte autora pleiteou que fosse oficiado ao seu empregador 

requerendo cópia do título judicial o qual fixou o dever alimentar, porém, 

indefiro referido pedido, eis que se trata de incumbência da própria parte. 

Sendo assim, intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, junte aos autos o título judicial do qual pleiteia ser 

exonerado, atendendo às disposições contidas no art. 320, do CPC, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 16 de julho de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002954-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONINA MARQUES CAVALCANTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NORELINO SILVEIRA MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002954-83.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE CURATELA aforada por LEONINA MARQUES CAVALCANTE em face 

de NORELINO SILVEIRA MARQUES (qualificados nos autos). 2. A parte 

autora requereu a extinção do feito sem resolução de mérito (ID: 

13786094). 3. Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO e DECIDO. 4. A legislação processual civil em vigor é clara 

ao disciplinar os modos de extinção do processo sem resolução de mérito, 

e, dentre eles, encontra-se precisamente prevista no art. 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito 

quando o autor desistir da ação. 5. Pela análise dos autos, verifica-se que 

a extinção do feito não acarretará nenhum ônus à parte demandada, o que 

não incide na norma prescrita no §4º do art. 485 do Estatuto Processual 

Civil, sendo então possível à requerente a desistência da ação nos termos 

em que foi postulada 6. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que nos 

autos consta, extingo o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, 

inciso VIII, do Codex Processual Civil. 7. Sem condenação em custas e 

sem condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o 

pálio da gratuidade da justiça. 8. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se 

os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de 

julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003086-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE URSULINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GABRIEL GUIDIO VILELLA OAB - MT0014896A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENIALDA URSULINA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003086-43.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE INTERDIÇÃO aforada por MARIA JOSÉ URSULINA DA SILVA, em 

face de GENIALDA URÇULINA DA SILVA, (qualificados nos autos). 2. 

Requereu a parte autora extinção do feito sem resolução de mérito (ID: 

13557803), ante ao falecimento da requerida, conforme certidão de óbito 

de ID: 13557834. 3. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. A legislação processual civil em 

vigor é clara ao disciplinar os modos de extinção do processo sem 

resolução de mérito, e, dentre eles, encontra-se precisamente prevista no 

art. 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, a hipótese que regula a 

extinção do feito quando houver falecimento da parte. 5. Ante o exposto e 

atendendo a tudo mais que nos autos consta, extingo o feito sem 

resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso IX, do Codex Processual Civil. 

6. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 7. 

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, 13 de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS 

REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000731-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

EVALDO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS PEREIRA RODRIGUES OAB - MT12.105 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALNIR RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000731-60.2018.811.0003 Vistos etc. 1. ELIETE 

RODRIGUES DE SOUZA e outros (qualificados nos autos) postulam a este 

juízo a concessão de ALVARÁ JUDICIAL para levantamento de valores 

deixados junto ao Banco do Brasil, existentes em favor de Valnir 

Rodrigues de Souza, falecido. 2. O feito foi instruído com os documentos 

necessários à propositura da demanda, procuração, documentos 

pessoais da parte interessada, certidão de óbito, bem como declarações 

de testemunhas corroborando todo o alegado na exordial. 3. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. 

Analisando detidamente os presentes autos, vê-se que, de fato, a 

pretensão da parte requerente merece prosperar, uma vez que são 

herdeiros necessários da pessoa falecida, o que evidencia seu interesse 

e legitimidade para postular o presente alvará. 5. Quanto à possibilidade da 
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concessão do pretendido alvará, anoto o seguinte aresto: “PEDIDO DE 

ALVARÁ JUDICIAL PARA O LEVANTAMENTO DE VALOR DEPOSITADO 

EM CONTA POUPANÇA DO FALECIDO PAI E COMPANHEIRO. SENTENÇA 

DE EXTINÇÃO POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. EXISTÊNCIA 

DE BENS MÓVEIS A INVENTARIAR. VERBA DE NATUREZA CLARAMENTE 

ALIMENTAR. QUANTIA PAGA POR EMPRESA FUMAGEIRA AO EXTINTO, 

RELATIVAMENTE À SAFRA DE TABACO, DECORRENTE DO TRABALHO 

AGRÍCOLA, EXERCIDO NA FORMA DE ECONOMIA FAMILIAR. APLICAÇÃO 

ANALÓGICA DO DISPOSTO NA LEI 6858/80 QUE TRATA DE PAGAMENTO 

AOS SUCESSORES E DEPENDENTES DE VERBAS ALIMENTARES. 

PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. Deve-se aplicar, com a elasticidade necessária à concretização 

dos princípios da dignidade e da fraternidade constitucional, os ditames da 

Lei 6858/80, a fim de possibilitar ao ente familiar o levantamento de valores 

que, sem dúvida, representam verba de caráter alimentar. Em que pese a 

existência de bens móveis a partilhar, entende-se que a verba reclamada 

reveste-se de natureza alimentar e, como tal, merece tratamento 

privilegiado, uma vez que se destina à manutenção da família e sustento 

do lar, tarefa exercida pelo pai e companheiro até o seu passamento. 

Ressalte-se, em tempo, versar tal quantia acerca da atividade agrícola 

realizada em conjunto pelos integrantes da mesma família, sendo comum, 

especialmente no interior do país, casos em que laboram informalmente os 

filhos maiores e menores na lavoura, em prol de todo o agrupamento 

familiar, evidenciando a dependência econômica recíproca.” (TJ-SC - AC: 

20130305261 SC 2013.030526-1 (Acórdão), Relator: Ronei Danielli, Data 

de Julgamento: 10/07/2013, Sexta Câmara de Direito Civil Julgado – 

grifamos) 6. No que tange ao levantamento de valor residual existente em 

favor do falecido anoto o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ 

JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE RESÍDUO EXISTENTE JUNTO AO INSS. 

CONCORDÂNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS. Não havendo dependente 

habilitado a receber o pensionamento por morte, o levantamento do 

resíduo existente junto ao INSS deve ser deferido, mormente quando há 

concordância dos demais herdeiros, maiores e capazes, e o inventário já 

está sendo realizado na via extrajudicial. Deram provimento ao recurso 

para julgar procedente o pedido de alvará. (TJ-RS - AC: 70055274674 RS, 

Relator: Alzir Felippe Schmitz, Data de Julgamento: 26/09/2013, Oitava 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/10/2013 – 

grifamos) 7. Assim, diante da documentação coligida aos autos, bem como 

atendidos os requisitos legais, verifica-se que o pedido inicial merece 

guarida. 8. Pelo exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

defiro o pedido veiculado na exordial, para determinar que se expeça 

alvará judicial em favor da parte requerente (qualificada nos autos), 

autorizando-a a proceder ao levantamento de todo e qualquer valor 

existente junto ao Banco do Brasil, a título de valores em conta corrente ou 

poupança, existente em favor de Valnir Rodrigues de Souza, falecido 

(qualificado nos autos). 9. Expeçam-se os mandados e ofícios 

necessários ao cumprimento deste decisum. 10. Sem condenação em 

custas, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 11. Sem 

condenação em honorários advocatícios, por serem incabíveis à espécie. 

12. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS 

REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004521-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANDER NEVES DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004521-86.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE INTERDIÇÃO aforada por MARIA DAS DORES LIMA em face de 

JANDER NEVES DE CARVALHO (qualificadas nos autos). 2. Foi realizado 

relatório de estudo por equipe multidisciplinar(ID: 12856949). 3. O 

representante do Ministério Público manifestou pela procedência do pedido 

inicial. 4. Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO e DECIDO. 5. Partes legítimas, inexistindo irregularidades ou 

questões pendentes de solução, pelo que passo diretamente ao exame do 

meritum causae. 6. Pela análise minuciosa dos autos, verifica-se que a 

parte requerida deve, realmente, ser interditada, pois, conforme o estudo 

realizado por equipe multidisciplinar, concluiu-se que o interditando é 

portador de enfermidade que lhe incapacita à prática dos atos negociais 

da vida civil e administração dos bens, o que só corrobora as alegações e 

documentos contidos na peça vestibular. 7. Dessarte, diante das provas 

colhidas, verifica-se que é medida necessária a decretação da interdição 

ora pleiteada. 8. Contudo, não obstante a necessidade da parte curatelada 

no caso em apreço, insta salientar às partes que se trata de uma medida 

protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e circunstâncias 

do caso, devendo durar o menor tempo possível, isto é, a situação de 

interdição pode ser revista a qualquer tempo se houver regressão/cura da 

enfermidade que aflige a pessoa curatelada. 9. De igual modo, registre-se, 

ainda, que a interdição ora decretada afetará tão somente os atos 

relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, não 

alcançando os direitos da parte interditanda ao próprio corpo, à 

sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao 

trabalho e ao voto. 10. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa, inclusive para se casar, constituir união estável, exercer os 

direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito sobre decidir o número 

de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e 

planejamento familiar, conservar sua fertilidade, exercer o direito à família 

e à convivência familiar comunitária, além de exercer o direito à guarda, à 

tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotado, em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas. 11. No mais, ressalto à parte 

curadora quanto às disposições criminais constantes do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, Lei n.º 13.146/2015, mais precisamente nos arts. 

89, 90 e 91, in litteris: “Art. 89. Apropriar-se de ou desviar bens, 

proventos, pensão, benefícios, remuneração ou qualquer outro rendimento 

de pessoa com deficiência: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, 

e multa. Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se o crime 

é cometido: I - por tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, 

testamenteiro ou depositário judicial;” “Art. 90. Abandonar pessoa com 

deficiência em hospitais, casas de saúde, entidades de abrigamento ou 

congêneres: Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa. 

Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem não prover as 

necessidades básicas de pessoa com deficiência quando obrigado por lei 

ou mandado.” (grifamos) “Art. 91. Reter ou utilizar cartão magnético, 

qualquer meio eletrônico ou documento de pessoa com deficiência 

destinados ao recebimento de benefícios, proventos, pensões ou 

remuneração ou à realização de operações financeiras, com o fim de 

obter vantagem indevida para si ou para outrem: Pena - detenção, de 6 

(seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. Parágrafo único. Aumenta-se a 

pena em 1/3 (um terço) se o crime é cometido por tutor ou curador.” 12. 

Assim, feitas estas ressalvas, a procedência do pedido é medida que se 

impõe. 13. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

em conformidade com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido 

inicial, em conformidade com o art. 487, inciso I, do Codex Processual Civil, 

para decretar a interdição de JANDER NEVES DE CARVALHO (qualificado 

nos autos), declarando-o incapaz de exercer pessoalmente os atos 

relativos a direito patrimonial e negocial da vida civil, ex vi do art. 85 e 

seguintes, da Lei n.º 13.146/15 c.c. art. 1.767 e seguintes, do Código Civil. 

14. Em consonância com o disposto no art. 1.775, §1º, do Digesto Civil, 

nomeio como curadora da parte interditada a parte requerente, Sr.ª MARIA 

DAS DORES LIMA. 15. Em atenção ao disposto no art. 755, §3º, Lei 

Instrumental, c.c art. 9º, inciso III, do Diploma Civil, inscreva-se o presente 

decisum no Registro Civil competente e publique-se na imprensa local e no 

órgão oficial, por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. 16. 

Expeça-se mandado de inscrição. 17. Sem condenação em custas e sem 

condenação em honorários advocatícios, vez que o feito tramita sob o 

pálio da gratuidade da justiça. 18. Decorrido o prazo, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de 

julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Edital Intimação

AUTOS

 Nº 1002203-33.2018.811.0003. O Doutor Wanderlei José dos Reis, Juiz 

de

 Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis,

 Estado de Mato Grosso. Faz Saber a todos quantos o presente edital 

virem

 ou dele conhecimento tiverem, que se processa por este Juízo e Cartório

 Cível, os Autos de Interdição do processo acima especificado, que Alice
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 de Almeida move contra Luiz Antônio de Oliveira, sendo decretada a

 interdição deste conforme se vê da sentença seguinte: "...12. Ante o 

exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, em conformidade 

com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido inicial, em 

conformidade com o art. 487, I, do Codex Processual Civil, para decretar a 

interdição de LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA (qualificado nos autos), 

declarando-o incapaz de exercer pessoalmente os atos relativos a direito 

patrimonial e negocial da vida civil, ex vi do art. 85 e seguintes, da Lei n.º 

13.146/15 c.c. art. 1.767 e seguintes, do Código Civil. 13. Em

 consonância com o disposto no art. 1.775, §1º, do Digesto Civil, nomeio

 como curadora da parte interditada a parte requerente, ALICE DE 

ALMEIDA. 14. Em atenção ao disposto no art. art. 755, §3º, Lei 

Instrumental, c.c art. 9º, III, do Diploma Civil, inscreva-se o presente 

decisum

 no Registro Civil competente e publique-se na imprensa local e no órgão

 oficial, por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias.15. Expeça-se 

mandado de inscrição. 16. Sem

 condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

vez

 que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 17.Decorrido

 o prazo, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e

 anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 01 de dezembro de 2017. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS - 

Juiz de Direito." Eu, MBV, digitei.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002331-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILO VARELLA (AUTOR)

JACQUELINE DO ROCIO VARELLA (AUTOR)

IRENE KOVAL VARELLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO PIERRI BERSCH OAB - RS24484 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILO VARELLA (RÉU)

JACQUELINE DO ROCIO VARELLA (RÉU)

IRENE KOVAL VARELLA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO PIERRI BERSCH OAB - RS24484 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1002331-19.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Recebo a inicial, bem como sua 

emenda apresentada através da petição registrada no ID 13335973. 

Proceda a retificação do valor dado à causa. 2. Processe-se em segredo 

de Justiça, em conformidade com o artigo 189, inciso II, do Código de 

Processo Civil. 3. Revendo anterior posicionamento, hei por bem deferir a 

assistência judiciária em favor das requerentes, notadamente ante as 

ponderações exaradas no petitório retro e o quanto disposto no ID 

13336188, com fundamento no artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil. 

4. Doravante, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação. 5. 

Sem prejuízo, concedo prazo de 20 (vinte) dias para que as requerentes 

apresentem aos autos a carta de desalienação do automóvel Ford Fusion, 

conforme pleiteado, sob pena de restar prejudicado o pedido exordial 

quanto ao r. bem. 6. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. 

Rondonópolis/MT, 18 de junho de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001588-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY PEREIRA SIMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO PEREIRA SIMAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

Termo de audiência anexo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006564-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE RIBEIRO GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO PEREIRA DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA OAB - MT0005773S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1006564-93.2017.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de ‘AÇÃO LITIGIOSA 

DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA 

DE BENS’ promovida por LUCIENE RIBEIRO GUIMARÃES em face de ADÃO 

PEREIRA OLIVIERA, ambos devidamente qualificados nos autos. Visa a 

autora o reconhecimento da união estável havida com o requerido pelo 

período compreendido entre abril de 2012 e março de 2017, além da 

partilha dos bens amealhados em comum e da fixação de alugueres em 

favor da mesma. Com a inicial vieram documentos. A audiência de 

conciliação designada por este juízo restou infrutífera ante a 

indisponibilidade das partes em transacionarem (id nº 10946994). O 

demandado apresentou contestação e documentos, oportunidade em que 

rechaça os argumentos tecidos pela autora na preambular, pugnando pelo 

julgamento improcedente da ação (id nº 10991946). Impugnação à 

contestação junto ao id nº 11881151. Em manifestação, as partes 

manifestaram o desejo na produção de prova oral, oportunidade em que 

declinaram as testemunhas a serem inquiridas (id nº 12977059 e 

13095294). É o relatório. Decido. I – QUESTÕES PROCESSUAIS (art. 357, I 

do CPC). Verifico que não ocorre nenhuma das hipóteses de extinção do 

processo e nem de julgamento antecipado do mérito, previstas nos artigo 

354 a 356 do CPC, e não há questões processuais pendentes de análise. II 

– QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE 

PROBATÓRIA (art. 357, II do CPC). A atividade probatória recairá sobre as 

seguintes questões: a) o período de duração da união estável vivenciada 

entre a autora e o requerido, eis que a sua existência é incontroversa; b) 

a apuração acerca dos bens que formam o patrimônio comum do casal. III 

– DEFINIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA (art. 357, III do CPC). Por força do 

artigo 373, I, do CPC compete à parte autora provar o fato constitutivo de 

seu direito. Enquanto ao réu, compete a prova da existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito (artigo 373, II). IV – 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Para esclarecimento da 

questão inserida no item II desta decisão, DEFIRO a produção de prova 

testemunhal. Consequentemente, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 13 de setembro de 2018 às 14h30min. Intimem-se as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem rol de 

testemunhas, sob pena de preclusão, devendo ser observado pela 

Secretaria o quanto disposto no art. 455, §4º, IV, do CPC. Ressalte-se que 

em havendo testemunhas arroladas residentes em comarca diversa, 

deverão as partes comunicarem previamente este juízo, bem como a 

Secretaria da Vara providenciar a expedição da devida carta precatória 

para a inquirição das mesmas. Com relação ao depoimento pessoal, desde 

já ressalvo que sendo o magistrado o destinatário da prova, devendo 

apreciá-la livremente, conforme estabelece o artigo 371 do CPC, dispenso 

o depoimento das partes por entender desnecessário ao deslinde da 

questão, pois tal prova nada mais trará que a reprodução do que já foi por 

elas afirmado. Intimem-se. Rondonópolis-MT, 25 de junho de 2018. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003283-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO GENTILIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO OAB - SP164388 

(ADVOGADO)

ANA PAULA CLEMENTE NAVARRO OAB - SP218068 (ADVOGADO)

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA IMACULADA DA LUZ COELHO (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003283-32.2017.8.11.0003 Vistos etc., 01. Recebo o pleito de id nº 

14154774, eis que presentes os requisitos legais, e CONVERTO o 

presente em cumprimento de sentença. EFETUEM-SE as anotações e 

retificações necessárias. 02. Cuida-se de pedido de cumprimento de 

sentença definitiva de obrigação de fazer consistente no modo de 

exercício da guarda da filha menor, M. E. C. G., qual seja, na forma 

compartilhada por ambos os genitores, estabelecido consensualmente 

entre as partes, todavia a executada vem obstando tal prática sem justo 

motivo. Pois bem. Compulsando detidamente os autos, denota-se que a 

sentença de id nº 9977807 homologou acordo que regulamentou a guarda 

da menor M. E. C. G. na modalidade compartilhada entre os genitores, 

estabelecendo rodízio para os períodos de convivência da menor com 

cada um dos genitores no decorrer da semana, sendo que a menor seria 

entregue por um genitor na escola às sextas-feiras e lá pega pelo outro 

genitor no início da semana, contendo, portanto, uma obrigação de fazer, 

cuja satisfação é imediata por meio do procedimento previsto no artigo 497 

do Código de Processo Civil, a chamada execução lato sensu. Ou seja, 

pretende o exequente remover o ilícito praticado pela executada, 

consistente em impedir que ele exerça o seu direito de convivência com a 

infante. Ele quer que a executada cumpra o seu dever estipulado em 

sentença. Dessa maneira, levando-se em consideração o noticiado nos 

autos, determino a imediata intimação da executada para satisfazer a 

obrigação no prazo de 05 (cinco) dias, devendo cumprir a obrigação de 

entregar a criança na escola no dia estipulado para o pai buscá-la, 

abstendo-se assim de impedir o regular exercício do direito do exequente 

Sr. Alexandre Augusto Gentilin atinente à convivência do mesmo com a 

filha M. E. C. G., sob pena de incidir nas sanções de litigância de má-fé 

quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de 

responsabilização por crime de desobediência (art. 536, §3º, CPC) e por 

ato de alienação parental na forma da Lei 12.318/2010. Deverá constar do 

mandado a faculdade de, querendo, a executada impugnar o cumprimento 

da obrigação, nos termos do art. 536, §4º c/c 525 do CPC. 03. Se não 

restar satisfeita a obrigação, bastando mero requerimento do genitor, 

desde já autorizo a expedição de mandado de busca e apreensão, 

devendo o ato ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça Plantonista, com 

devida observância da regra disposta no art. 536, §2º do NCPC, saliento 

que a respectiva diligência necessita ser efetivada com especial 

ponderação, calma e cautela pelo Senhor Meirinho que informará à 

executada o fato de se tratar de medida provisória, que poderá vir a ser 

revogada se vier ele a provar direito contrário no decorrer do processo, 

em que ainda serão ouvidos seus argumentos. O oficial de Justiça lavrará 

auto circunstanciado, assinado por duas testemunhas. No decorrer da 

diligência em havendo absoluta necessidade, o senhor Oficial de Justiça 

Plantonista poderá arrombar portas e requisitar imediatamente e sem mais 

formalidades, acompanhamento de policiais. 04. Realizada a obrigação, 

digam as partes no prazo de dez dias e, não havendo impugnação, 

considerará satisfeita a obrigação (art. 818, CPC). 05. Por fim, colha-se 

parecer ministerial. 06. Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 16 de julho de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000501-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS RODER DE PAULA OAB - MT23934/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. G. R. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000501-18.2018.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de AÇÃO 

REVISIONAL DE ALIMENTOS ajuizada por ELLIOTT PICCOLLI RODRIGUES, 

representado pela genitora, Sra. Leidiane Piccolli em desfavor de 

JEFFERSON GABRIEL RODRIGUES, todos bem qualificados nos autos. 

Com a inicial vieram os documentos pertinentes. Recebida a inicial, foi 

designada audiência de conciliação. A referida solenidade conciliatória 

restou exitosa com relação ao pedido exordial, tendo as partes ajustado a 

majoração da verba alimentar para o patamar equivalente a 26,20% do 

salário mínimo vigente no país a ser pago pelo genitor em favor do autor 

até o dia 10 de cada mês mediante recibo, tendo também o genitor se 

comprometido em arcar com a metade das despesas extraordinárias do 

menor com medicação, vestuário e materiais escolares (ID 12813162). 

Manifestação da parte autora (ID 13021558). Em parecer, a representante 

do Ministério Público opinou pela homologação do aludido acordo (ID 

13125953). É o relatório. Decido. Malgrado o quanto disposto no petitório 

retro (ID 13021558), compulsando os autos verifica-se a existencia de 

ajuste entabulado entre as partes realizado em sede de audiência de 

conciliação (ID 12813162), tornando-se inviável a expedição de ofício a fim 

de obter as informações vindicadas. Assim, levando-se em consideração 

que a transação realizada entre as partes preserva os interesses do 

menor, tendo respeitado o binômio possibilidade/necessidade, insculpido 

no artigo 1.694, §1º, do Código Civil, sua homologação é medida que de 

rigor se impõe. Posto isso, em sintonia ao parecer ministerial, HOMOLOGO, 

nos termos do artigo 487, III, “b” do CPC, o acordo tal qual o entabulado e, 

declaro, por conseqüência extinto o presente feito. Defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça ao requerido (ID 12813162). Sem custas e 

honorários face à gratuidade da Justiça. Transitada em julgado, 

proceda-se ao arquivamento do feito com as cautelas de estilo. Ciência ao 

Ministério Público. P. I. e Cumpra-se Rondonópolis-MT, 05 de Junho de 

2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1009128-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELITA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON CLAYTON PESTANA OAB - MT16728/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS ALVES DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

KESIA MONIQUE DINA DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA NO PRAZO DE 

05 (CINCO) DIAS, FAZER COMPARECER AS PARTES ESTELITA E KÉSIA, 

NO MESMO DIA E HORÁRIO NA SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DESTA COMARCA, PARA ASSINAR TERMO DE 

GUARDA DEFINITIVA E COMPARTILHADA.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002215-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. T. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MANHANI DE CARVALHO OAB - MT0018381A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT0003569A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1002215-47.2017.8.11.0003 Vistos etc., A teor do petitório retro, 

reitere-se a intimação da parte exequente para, no prazo 05 (cinco) dias, 

dar cumprimento ao disposto no decisum de id nº 12732129. Às 

providências. Rondonópolis/MT, 07 de junho de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010381-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON ANTONIO CLAUDIO (REQUERENTE)

ALDEMIRO ANTONIO CLAUDIO (REQUERENTE)

ADEMILSON SEBASTIAO DA SILVA CLAUDIO (REQUERENTE)

AGUINALDO ANTONIO CLAUDIO (REQUERENTE)

AMARILDO ANTONIO CLAUDIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS LOPES RAIMUNDO OAB - MT0015696A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAIDES DA SILVA CLAUDIO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1010381-68.2017.8.11.0003 Vistos etc., Prima facie, DEFIRO à parte 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029718/7/2018 Página 363 de 507



autora os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 

99, § 3º do Código de Processo Civil. No mais, visando evitar a 

obstacularização do andamento processual, e, consequentemente, 

prezando pela célere prestação jurisdicional, dou por prejudicada a 

análise, no seio deste inventário, do pedido de alvará levantamento de 

valores. Com efeito, o procedimento do inventário, afeto à jurisdição 

contenciosa, é diverso daquele previsto para os alvarás judiciais, sendo 

que, permitir o processamento de pedidos de tal natureza dentro do 

inventário, ao certo ocasionaria tumulto processual. Doravante, intime-se o 

inventariante para, no prazo de vinte dias, providenciar a seguinte 

documentação: a) certidão negativa de débito estadual (expedida pela 

PGE) e federal em nome da falecida; b) CPF do herdeiro Ademilson; c) 

instrumento de representatividade processual dos cônjuges dos herdeiros 

casados; d) certidão atualizada das matrículas dos móveis inventariados, 

consignando a necessidade de ambos estarem registrados em nome da 

falecida, sobretudo a teor do princípio da continuidade, norteador dos 

registros públicos; e) Guia de Informação e Apuração de ITCD 

devidamente acompanhada da avaliação administrativa do acervo 

patrimonial inventariado. Contudo, sendo todos os herdeiros maiores e 

capazes, além de inexistir litígio sobre o patrimônio inventariado, poderá o 

inventariante optar pela conversão do presente em arrolamento sumário, 

máxime por este possuir rito mais célere que o ora eleito. Sem prejuízo, 

abra-se vista à Fazenda Pública. Intime-se. Rondonópolis-MT, 07 de junho 

de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000568-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDINO SOARES DE CARVALHO (REQUERENTE)

MARIA GICELMA RESENDE ANDRADE (REQUERENTE)

GELZA REZENDE FERNANDES (REQUERENTE)

ANTONIO JULIO FERNANDES (REQUERENTE)

GENI REZENDE DE CARVALHO (REQUERENTE)

GENILDE REZENDE DA SILVA (REQUERENTE)

JANAINA REGO DE REZENDE (REQUERENTE)

GENOEFA REZENDE DO CARMO (REQUERENTE)

ANTONIO RIVELO DO CARMO (REQUERENTE)

CLAUDIA MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

ADRIANA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA PAULO (REQUERENTE)

PAULA REGINA PASSOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

MARTA MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

GLEIDSON REGO DE REZENDE (REQUERENTE)

JOSE RESENDE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

JUNIOR ALVES REZENDE (REQUERENTE)

JUDITI RESENDE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SOLANGE DE ALMEIDA MORAES OAB - MT14334/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILDETE REZENDE DE ALMEIDA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000568-17.2017.8.11.0003 Vistos etc., Indefiro o pedido registrado 

no Id 13317025, apresentando-se inviável o sobrestamento do presente 

feito pelo prazo exorbitante de noventa dias, eis que totalmente contrário 

aos princípios da celeridade e duração razoável do processo, vetores 

invocados pela parte autora na exordial, a qual rogou pela sua escorreita 

aplicabilidade no presente feito, apresentando-se a medida contraditória 

aos preceitos invocados na petição inicial. Ademais, a presente demanda 

encontra-se em tramitação acerca de um ano e meio, sendo certo que a 

legislação processual em vigor reputa razoável a duração de processo 

dessa natureza pelo período de 12 meses (art. 611, CPC), não havendo, 

no caso vertente, motivo razoável para dilatar esse prazo, notadamente 

pelo fato de que as medidas pendentes de implemento para o deslinde da 

causa dependem unicamente de condutas a serem adotadas pelos 

herdeiros, inexistindo até o momento motivação idônea que de fato impeça 

a regular tramitação do feito. Se não bastasse, apesar do tempo 

excessivo de tramitação do feito, até a presente data a inventariante não 

foi capaz sequer de apresentar prova do domínio dos bens indicados nas 

primeiras declarações em favor do autor da herança, levando o Juízo a 

concluir que de fato inexistem bens passíveis de inventariança. Diante 

disso, intime-se a atual inventariante, por intermédio de sua respectiva 

patrona, para no prazo improrrogável de quinze dias, cumprir 

integralmente os comandos exarados na decisão registrada no ID 

13187307, sob pena de remoção de ofício ou extinção, conforme o caso. 

Em caso de inércia, intime-se a inventariante pessoalmente para 

apresentar a documentação indicada na decisão anterior no prazo de 

cinco dias. Persistindo a inércia, intime-se a herdeira Gildete Rezende de 

Almeida, por intermédio da Defensoria Pública, para no prazo de dez dias, 

manifestar interesse no exercício da inventariança, condicionando o 

deferimento do pleito à apresentação das certidões atualizadas das 

matrículas dos imóveis arrolados nas primeiras declarações, bem como o 

CLRV do veículo sem o gravame de alienação fiduciária, sob pena de 

extinção. Ciência à Defensoria Pública. Intime-se. Rondonópolis-MT, 07 de 

junho de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001622-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LENILSON FIGUEIREDO DE ARRUDA (REQUERENTE)

EDILSON FIGUEIREDO DE ARRUDA (REQUERENTE)

ROMUALDA FIGUEIREDO DE ARRUDA (REQUERENTE)

ADEMILSON FIGUEIREDO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0016060A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA SOUZA ALVES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA parte autora para apresentar a certidão 

de nascimento de Romualda Figueiredo de Arruda, eis que indispensável à 

constituição e regular desenvolvimento da demanda e imprescindível para 

o exame do mérito.

Intimação Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1000567-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. D. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. E. G. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Certidão de Decurso de 

Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a 

presente data, qualquer manifestação do(a) REQUERIDO (A), citado pelo 

expediente de id. 12943863, motivo pelo qual abro vistas ao procurador do 

UNIJURIS, para manifestação, no prazo legal. RONDONÓPOLIS, 17 de julho 

de 2018. HELIO 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 737734 Nr: 499-07.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VEDS, EDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - 

OAB:16257/MT, RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - OAB:OAB/MT13249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDENICE GABRIEL DA 

COSTA - OAB:MT/13.891

 Vistos etc.,

Defiro o pedido de fls. 124, registrando que a penhora on-line é medida 

que de rigor se impõe, cuja medida, inclusive, é consentânea com os 

modernos princípios e preceitos que regem a atividade jurisdicional, já que 

busca pôr fim ao litígio (conflito de interesses qualificado por uma 

pretensão resistida, segundo Chiovenda) e pacificar a sociedade, os 

quais são escopos teleológicos ou finalísticos da Jurisdição.
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 Nesta senda, lançou-se ordem de bloqueio somente o valor da execução 

em dinheiro depositada na conta bancária e/ou aplicações financeiras em 

nome do devedor, por meio do sistema BACENJUD, cujo resultado restou 

inexitoso (extrato anexo).

Abra-se vista à Exequente para requerimento pertinente, no prazo de dez 

dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 779388 Nr: 5926-48.2015.811.0003

 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: SILVANO RESENDE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SANDOVAL RESENDE SILVA, 

SIDOVANIO REZENDE SILVA, SILVANA RESENDE DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CÉSAR MORAES COELHO 

- OAB:24543/O, FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - OAB:12196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,1. Revendo anterior posicionamento, deixo de condicionar o 

deslinde do presente inventário sob o rito de arrolamento sumário à prévia 

comprovação do adimplemento dos tributos (itens ‘a’ e ‘b’ do decisum de fl. 

125), todavia, reputo necessário condicionar a transferência dos bens à 

comprovação do respectivo pagamento ou de isenção pela via 

administrativa, determinando a intimação do fisco após a homologação da 

partilha para lançamento do imposto de transmissão e de outros tributos 

porventura incidentes na forma da legislação tributária, a teor da nova 

disposição adotada pelo Código de Processo Civil (art. 659, §2º e 662, 

§2º). Destarte, não haverá às partes qualquer providência apta para fins 

de regularização da propriedade dos bens inventariados, senão após a 

efetiva comprovação de sua adimplência perante o fisco.Doravante, a teor 

do requerimento derradeiramente formulado e, atenta à garantia 

constitucional da razoável duração do processo e os meios que garantam 

a celeridade de sua tramitação (CF, art. 5º, LXXVIII), defiro a suspensão 

do andamento do presente feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias para 

fins de cumprimento integral do disposto à fl. 125.Fica o ilustrado causídico 

ciente de que deverá se manifestar tão logo decorra o prazo de 

suspensão, independentemente de nova intimação, sob pena de 

extinção.Decorrido o prazo sem manifestação da parte interessada, 

intime-se o inventariante pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

adotar providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito, não 

sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo 

requerimento de suspensão, sob pena de extinção.3. Cumpridas as 

determinações, renove-se a conclusão.Intimem-se. Expeça-se o 

necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 781431 Nr: 6749-22.2015.811.0003

 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: LUCIDIO RODRIGUES DE SOUZA, SILVANIA 

APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES, REINALDO RODRIGUES DE SOUZA, 

EMERSON RODRIGUES, DALVA RODRIGUES DE SOUZA, MARILENE 

RODRIGUES DE SOUZA, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, EDSON 

RODRIGUES DE SOUZA, ODILON RODRIGUES DE SOUZA FILHO, MIGUEL 

RODRIGUES DE SOUZA, ELZA MARIA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ODILON RODRIGUES DE SOUZA, 

ESPOLIO DE EDVIRGES JAQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO TORQUATO DA 

CUNHA - OAB:MT/4793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

 1. Não obstante o pleito ministerial manejado às fls. 185/186, reputo 

desnecessária a avaliação judicial do acervo inventariado, porquanto a 

Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso procedeu ao 

arbitramento dos valores concernentes aos bens, conforme GIA acostada 

à fl. 172 e parecer técnico de fl. 175, sobretudo diante da inexistência de 

indícios de que a avaliação fazendária não representa o valor de mercado 

dos imóveis.

 2. Pois bem. Trata-se de INVENTÁRIO dos bens do ESPÓLIO de ODILON 

RODRIGUES DE SOUZA e EDVIRGES JAQUES DE SOUZA, sendo 

requerente e inventariante LUCIDIO RODRIGUES DE SOUZA e OUTROS, 

todos devidamente qualificados nos autos.

Verifica-se que há nos autos as certidões negativas de débito federal (fls. 

18/19), estadual (expedida pela PGE – fls. 20/21) e municipal (fls. 22/23 e 

82/83), Guia de Informação e Apuração do ITCD, acompanhada de sua 

retificação e o respectivo comprovante de recolhimento do tributo (fls. 

165/170, 171/175 e 178/183).

Apresentaram-se as primeiras declarações (fls. 07/09) e plano de partilha 

na forma legal (fls. 144/145).

Em face ao exposto, HOMOLOGO a partilha relativa aos bens deixados 

pelos falecidos ODILON RODRIGUES DE SOUZA e EDVIRGES JAQUES DE 

SOUZA, atribuindo aos nela contemplados os respectivos quinhões, salvo 

erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros.

Via de consequência, cumprindo as exigências dos artigos 200, caput e 

487, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

Custas integralizadas.

 Após o trânsito em julgado, se nada requerido, expeça-se formal de 

partilha na forma vindicada (fls. 144/145).

Cumpridas as diligências e procedendo-se às anotações necessárias e 

registro, arquive-se com as cautelas de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Notifique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 700405 Nr: 8376-03.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKNDO, SNN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:23.385

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, via causídico, para, no prazo de 10 (dez) 

dias, requerer o que entender de direito para o regular prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 816970 Nr: 1911-02.2016.811.0003

 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: JADL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELE PRIETCH PAGNO - 

OAB:9947-B/MT

 Posto isso, considerando o óbito da parte autora sem qualquer habilitação 

dos sucessores nos autos, JULGO EXTINTO o presente feito, sem a 

resolução de mérito, com supedâneo no art. 485, IV, do CPC.Sem custas e 

honorários ante a gratuidade da Justiça precedentemente deferida. 

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas 

estilares.Publique-se, intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 728221 Nr: 9034-56.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACMAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRWDAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAISE CAROLINE PRADELA A DE 

ARAUJO PORTO - OAB:MT/13.232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 
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OAB:16686/8

 Vistos.

01. A teor da certidão retro, intime-se a parte exequente pessoalmente, 

para dar regular andamento ao processo, praticando os atos que lhe 

competir, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção sem julgamento de 

mérito (CPC, 485, III), ciente de que na ausência de manifestação e/ou de 

suprimento da falta que impede o prosseguimento, o processo será extinto 

por abandono.

02. Acaso reste inexitosa a intimação pessoal, determino sua intimação 

por edital para fins e prazo do quanto disposto no item 01 da presente 

decisão, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito 

(CPC, 485, III). Prazo do edital: 20 (vinte) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 723463 Nr: 4456-50.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KKTDS, ESDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:23.385, SAMARA DALLA COSTA ALVES - OAB:19974/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que Kelryn Kettelyn Tavares dos Santos atingiu a 

maioridade no curso da ação (fl. 15), efetive-se a retificação nos registros 

do feito e no Sistema Apolo para que a mesma passe a constar 

pessoalmente no polo ativo do presente processo, ante a desnecessidade 

de ser representada/assistida por sua genitora.

No mais, intime-se a exequente suprarreferida, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, regularize a sua representação processual, sob pena de 

nulidade, nos termos do art. 76, I, do Código de Processo Civil.

Ilustro:

“Ao atingirem a maioridade a parte deve passar nova procuração a seu 

advogado, substituindo a anterior passada por sua mãe. Isto porque o 

mandato judicial é ato jurídico personalíssimo. Enquanto menor a parte tem 

sua vontade dirigida e orientada pelos pais, mas ao atingir a maioridade, se 

concordar que o advogado continue a representá-la, deve passar nova 

procuração. 2. Esta é uma questão processual passível de corrigenda a 

teor do art. 13 do CPC, mas se ninguém se atentou para isso em Juízo de 

primeiro grau, agora em grau de recurso não é possível se aplicar o art. 13 

do CPC, sendo caso de falta de capacidade postulatória o recurso não 

deve ser conhecido.” (TJMT. Processo: Apelação Cível nº 32380/2005. 

Rel. Des. A. BITAR FILHO. Julgado em 05/07/2006).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 281211 Nr: 4654-10.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFMDM, AFMDM, MFMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO AURELIO REZENDE DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652/MT

 Vistos etc.,

Considerando-se o quanto disposto na matrícula do imóvel apresentada às 

fls. 131/133, noticiando que ainda persiste a penhora levada a feito à fl. 

31, objeto de posterior adjudicação e extinção dos autos pelo pagamento 

(fls. 81/82 e 96/97), defiro o pedido retro (fls. 128/130).

Destarte, expeça-se ofício ao SRI competente, a fim de que seja baixada a 

penhora efetuada por este juízo às margens da matrícula nº. 40217 (fls. 

31 e 131/133).

Não havendo manifestação da parte interessada no prazo de 05 (cinco) 

dias, tornem os autos ao arquivo com as baixas de estilo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 733476 Nr: 13463-66.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHDSG, VCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT, SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - OAB:MT/ 

6.541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISTELA MASSIGNAN 

MARTINS - OAB:OAB/MT 9.248

 Vistos etc.,

Diante da vislumbrada possibilidade de acordo entre as partes, conforme 

se depreende do termo de audiência de conciliação encartado aos autos 

(fls. 147), defiro a suspensão dos autos pelo lapso temporal de 90 

(noventa) dias.

Expirado o prazo, intime-se a parte exequente para manifestar-se no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção dos autos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 727921 Nr: 8761-77.2013.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPBS, LAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B, PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - 

OAB:OAB/MT12496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLYSON BRAGA MENDES - 

OAB:21026/O

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por JOÃO PAULO 

BOSSA SOUZA, representado por sua genitora Sra. Luciana Alves Bossa 

em face de WESLEY PEREIRA DE SOUZA, todos bem qualificados nos 

autos.

 O feito tramitou regularmente até que o executado aportou aos autos 

comprovante de quitação integral do débito (fls. 88/90), tendo a parte 

exequente confirmado o recebimento (fls. 95).

É o relatório. Decido.

Tendo em vista a quitação perpetrada, DECLARO EXTINTA, a presente 

Execução de Alimentos, em relação às parcelas em atraso ora 

executadas, em consonância com o disposto nos artigos 924, II, e 925, 

ambos do NCPC.

Sem custas e honorários, ante a gratuidade da Justiça precedentemente 

deferida.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas estilares.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 441753 Nr: 10423-81.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDSN, BSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Alberto Zimmermann 

Goulart - OAB:29594 SC

 Vistos etc.,

 1. Ante ao noticiado falecimento da executada, Sra. C. N. (fl. 262), recebo 

o pedido de habilitação dos herdeiros da extinta (fl. 279).

 2. Destarte, considerando-se que a localidade anunciada em relação a 

sucessora S. H. N. (fl. 279) não é passível de ser encontrada, intime-se o 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, declinar a integralidade dos 

r. dados (rua, número, bairro), sob pena de inviabilizar a diligência.

3. Aportando aos autos as informações, citem-se pessoalmente as 

herdeiras, Sra. S. H. N. e A. N., para se manifestarem quanto à sua 

habilitação como executadas no presente feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, bem como para apresentar defesa no prazo legal (art. 690, CPC).
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4. Não obstante a intenção do exequente manejada à fl. 264, tenho que a 

continuidade dos atos constritivos devem se ater a habilitação prévia dos 

sucessores, com a citação e comparecimento aos autos, sob pena de 

nulidade dos atos praticados após o passamento.

5. Adotadas as providências, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 825003 Nr: 4619-25.2016.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11422/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE IONDAS LIMA DE 

ANDRADE - OAB:22.889, OLIVIA DE MATTOS GARCIA - OAB:14064/MT

 Vistos.

Malgrado a existência de sentença transitada em julgado, entendo 

prudente a nova tentativa de conciliação entre as partes, conforme 

pleiteado às fls. 100/101, pois além de fomentar a pacificação social dos 

conflitos também contribui para a economia e celeridade processual, 

possibilitando às partes a formalização de acordo que melhor atenda aos 

seus interesses, razão pela qual designo audiência de conciliação para o 

dia 09 de agosto de 2018, às 14h30min, a realizar-se no Núcleo da 

Conciliação deste Juízo.

Intimem-se as partes via causídicos.

 Após, acaso inexitosa a conciliação, tornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 772216 Nr: 3256-37.2015.811.0003

 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: JACS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MNDS, MN, LCDAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EGLISTONE SOARES 

MIRANDA - OAB:13045/MT, LAURA ARAÚJO DA SILVA - OAB:, LAURA 

ARAÚJO DA SILVA - OAB:15566-MT

 (...) Assim, da forma que se apresenta a situação, em que restou 

evidenciado o propósito primordial e exclusivo da parte autora na 

reavaliação da matéria já apreciada em decisão oportuna, de tal sorte que 

inexistiu qualquer omissão, contradição ou obscuridade no decisum 

invectivado, entendo que o pedido formulado deva ser imediatamente 

rechaçado. Desta feita, recebo e conheço o recurso, porém nego-lhe 

provimento.Não obstante tenha sido julgado improcedente o presente 

recurso não o visualizo, pelo menos neste momento, como manifestamente 

protelatório, razão pela qual deixo de aplicar a multa prevista no Código de 

Processo Civil, art. 1.026, §2º.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 819273 Nr: 2676-70.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YDSM, TFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME HENRIQUE PESTANA 

- OAB:OAB/MT 16.145, RICARDO ALEXANDRE PESTANA - 

OAB:13758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ARAUJO DE 

MOURA - OAB:Nº21.754

 (...) de efetuar o pagamento do débito (CPC , art. 528, in fine)”.Posto isso, 

com fundamento no artigo 528, § 3º, do Código de Processo Civil, 

DECRETO A PRISÃO CIVIL do executado R. E. M., bem qualificado nos 

autos, pelo prazo de 03 (três) meses (CPC, art. 528, § 3º c/c art. 19 da Lei 

nº 5.478/68), a qual somente será revogada com o pagamento integral da 

dívida alimentar.Faculto à exequente a apresentação de cálculo atualizado 

no prazo de 48 horas, querendo.No mandado de prisão deverá constar 

expressamente que a autoridade que efetuar a detenção deve dar 

cumprimento ao inciso LXII do artigo 5º da Constituição Federal, com a 

imediata comunicação da prisão à família do preso ou pessoa por ele 

indicada.Finalmente, adote o Sr. Gestor Judiciário as providências 

pertinentes e urgentes ao presente caso.Deverá constar expressamente 

no mandado de prisão que a prisão somente será elidida com o pagamento 

integral da dívida alimentar até a data em que o executado for localizado 

para prisão (parcelas vencidas). Em sendo efetivada a quitação do débito 

alimentar após consolidada a prisão, expeça-se alvará de soltura 

clausulado. Desde já fica autorizada a requisição de força policial, em 

sendo necessário.Notifique-se o Ministério Público. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 803973 Nr: 15894-05.2015.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHCN, ANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO 

- OAB:14310/MT, MARCELA MARTINS RIBEIRO - OAB:16.568-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 Vistos etc.,

Cuida-se de "Ação de Alimentos" proposta por VITOR HUGO CASTRO 

NASCIMENTO, representado por sua genitora, Sra. Andressa Nascimento 

Aleixo, em face de MARCELO DE CASTRO, todos qualificados nos autos.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 12/18.

Após o regular trâmite processual, a parte autora foi intimada 

pessoalmente para promover o necessário ao regular andamento do feito, 

todavia deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação (fls. 105).

Relatei o essencial. DECIDO.

Compulsando os autos vislumbro que a parte requerente foi intimada para 

promover o necessário ao regular andamento do feito, todavia quedou-se 

inerte.

Desta feita, caracterizada a desídia do autor, alternativa outra não há se 

não a extinção do feito sem resolução do mérito.

 No mais, é cediço que a prestação jurisdicional possui caráter 

instrumental, secundário, declarativo/executório, desinteressado e 

provocado, valendo-se da função pacificadora Estatal, aplicando o direito 

ao caso concreto. Para toda e qualquer ação exige-se que a parte 

preencha as condições respectivas, notoriamente conhecidas, bem como 

os pressupostos processuais, sendo que a demanda não pode ficar 

aguardando sine die providência específica da parte necessária ao 

andamento processual, daí se aplicando a sanção processual pela inércia, 

qual seja, extinção processual sem análise do meritun causae, conforme 

norma ínsita no art. 485 do NCPC.

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, III, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito.

 Sem custas e honorários ante o precedente deferimento da assistência 

judiciária gratuita.

 Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas estilares.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se, intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 744383 Nr: 4580-96.2014.811.0003

 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: NSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NSDS, EDDBDS, NSDS, NSDS, NSDSA, LSDS, 

LSDS, ESDS, APADS, LDAS, LSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdirene Jesus de Souza - 

OAB:MT 18.465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdirene Jesus de Souza - 

OAB:MT 18.465
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 Vistos etc.,

Intime-se o inventariante pessoalmente, para dar regular andamento ao 

processo, praticando os atos que lhe competir, notadamente para adotar 

as providências determinadas no decisum retro (fl. 265), no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção sem julgamento de mérito (CPC, 485, III), 

ciente de que na ausência de manifestação e/ou de suprimento da falta 

que impede o prosseguimento, o processo será extinto por abandono.

Acaso reste inexitosa a intimação pessoal, determino sua intimação por 

edital para fins e prazo do quanto disposto acima, sob pena de extinção 

do processo sem julgamento de mérito (CPC, 485, III). Prazo do edital: 20 

(vinte) dias.

Em seguida, tornem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 822795 Nr: 3906-50.2016.811.0003

 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: PAULINA FERREIRA DE SOUZA, IZABEL FERREIRA DE 

SANTANA, MARIA NEIDE RODRIGUES DE SANTANA, CARLINDO 

FERREIRA DE SANTANA, CELIA REGINA DE PIETRO, JOSE FERREIRA DE 

SANTANA, FAUESE NASSIM ABDO, MAURINDA FERREIRA DE SANTANA 

MESQUITA, NELSON ROBERTO MESQUITA, MARIA SANTANA ABDO, 

ANTONIA GONÇALVES DE SANTANA, ADELINO PEREIRA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE VITALINO FERREIRA DE 

SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO SALOMÉ 

FIGUEIRA - OAB:255163, VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - 

OAB:8308-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

 Reitere-se a intimação da inventariante para apresentar, no prazo de 20 

(vinte) dias, o plano final de partilha, bem como a certidão negativa de 

débitos federais e estaduais (expedida pela PGE) em nome do falecido, em 

atendimento ao decisum de fl. 95, porquanto o documento retro não se 

refere ao autor da herança, Sr. Vitalino Ferreira de Santana.

Adotadas as providências, tornem os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 743262 Nr: 3968-61.2014.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MNDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT, SANDRA BONIFACIO - OAB:MT/6541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:MT/11716, KELY FERNANDA SCHUMANN - OAB:18.445

 Vistos etc.,

1. A teor do requerimento formulado pelas partes em sede de audiência de 

conciliação, proceda-se a avaliação do imóvel descrito à fl. 19, em 

observância as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT NBR 14653-1:2001), assinalando-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentação do auto de avaliação.

Concluída a avaliação, abra-se vista às partes pelo prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias.

2. Havendo concordância, designe-se nova data para tentativa de 

composição.

3. Sem prejuízo, em atenção ao pedido formulado à fl. 100, defiro ao 

demandado os benefícios da assistência judiciária gratuita, com fulcro no 

art. 99, §3º, do CPC.

 4. No mais, intime-se o causídico subscritor do r. termo de audiência, Dr. 

Wilker Gustavo Marques de Souza, a fim de regularizar sua representação 

processual nos autos, mediante a juntada de instrumento de procuração 

outorgado pelo requerido, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 707748 Nr: 2562-73.2012.811.0003

 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: SEBASTIÃO SILVIO, MARIA NELSINA DE OLIVEIRA, 

ANTONIO BALTAZAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA DE LOURDES SILVA, 

PEDRO LUIZ DA SILVA, CLEUSA APARECIDA SILVA NUNIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON BATISTA DE 

ALBUQUERQUE - OAB:11615, SIMONIA FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:11415/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL SOARES DA COSTA 

- OAB:MT/5.157

 Vistos etc.,

 Em atenção a informação prestada às fls. 180/181 e, considerando-se a 

inércia dos demais interessados em cumprir a determinação retro, proceda 

a intimação pessoal do cônjuge supérstite, Sr. Pedro Luiz da Silva e da 

herdeira Cleusa Aparecida Silva Nunis, a fim de apresentarem aos autos, 

no prazo de 10 (dez) dias, a cópia dos documentos pessoais da falecida, 

bem como manifestarem interesse na cessão de direitos/meação noticiada 

derradeiramente pelos sucessores (fls. 171/176, 180/181 e item ‘3’ de fl. 

177), sem prejuízo do pedido estampado às fls. 159/160 do feito.

Acaso reste inexitosa a intimação pessoal, determino sua intimação por 

edital para fins e prazo do quanto disposto no item ‘1’ da presente decisão. 

Prazo do edital: 20 (vinte) dias.

Configurada a inércia, intime-se o inventariante para cumprir a 

determinação contida no item ‘4’ de fl. 177.

Ultimadas as providências, renove-se a conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 744387 Nr: 4583-51.2014.811.0003

 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: DFDSS, AFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDASDS, EDMFDS, OFDS, ZFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA CARDOSO DE 

OLIVEIRA - OAB:12.637-B/MT, GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT, VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - OAB:MT/11.230 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI SILVERIO 

PEREIRA - OAB:MT/11.230 - B

 VISTOS.

A teor do pedido de fls. 210/214 e documentos a ele atrelados, 

manifeste-se a inventariante no prazo de 15 dias.

Diligências necessária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 388078 Nr: 1751-89.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMH, VDFMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ALICE ARAUJO 

FORTUNATO - OAB:18711/MT, ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946/MT, 

ROBIE BITENCOURT IANHES - OAB:5348-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 VISTOS.

Atenda-se (fls. 209).

Efetive-se a PENHORA E AVALIAÇÃO do veículo de propriedade do 

executado descrito no r.pedido, devendo, este, por conseguinte tomar 

ciência da penhora. Quando da penhora e avaliação, proceda-se ao 

depósito dos bens em mãos da parte exequente, lavrando-se o termo 

respectivo.

 Expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção (art. 840 § 1º, 

CPC). Na hipótese de a exequente não acompanhar a diligência, ficará o 
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bem depositado em mãos do devedor, presumindo-se a sua anuência 

tácita com tal providência nos moldes do parágrafo segundo do referido 

artigo de lei.

 Intime-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 808436 Nr: 17468-63.2015.811.0003

 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: MARINA OLIVEIRA SCHINATTO, JOSUE DENIS 

SCHINATTO, MARINA OLIVEIRA SCHINATTO, ANDRESSA GOMES COSTA, 

VANESSA OLIVEIRA SCHINATTO, MOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE VITÓRIO SCHINATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCINO FERREIRA - 

OAB:12485/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

 Intime-se a herdeira Melissa Oliveira Schinatto para que regularize sua 

representação processual nos autos, mediante a juntada de instrumento 

procuratório outorgado por si, no prazo de 15 (quinze) dias, ante ao 

superveniente implemento da maioridade (‘vide’ certidão de nascimento de 

fl. 37).

Sem prejuízo, a teor da informação apresentada às fls. 39 e 41, efetivo 

pesquisa perante o Sistema Renajud para fins de apurar a existência de 

eventual gravame registrado nos bens inventariados, conforme extrato 

anexo.

 Com efeito, considerando-se o resultado ora aportado, intime-se a 

inventariante para colacionar aos autos, em igual lapso, a carta de 

desalienação dos veículos descritos nos CRLV de fls. 39 e 41, sob pena 

de restar prejudicada a homologação da partilha almejada.

Ultimadas as providências, renove-se a conclusão.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 770381 Nr: 2323-64.2015.811.0003

 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: JURANDY RODRIGUES DE OLIVEIRA, ILDA ARAUJO DE 

OLIVEIRA, GERSON ARAUJO DE OLIVEIRA, JURAMY ARAUJO DE 

OLIVEIRA, LUCIENE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA, JEOVÁ ARAUJO DE 

OLIVEIRA, PAULO RODRIGUES DE SOUZA, VALDETH ARAÚJO DE 

OLIVEIRA, DEMIVAL ARAUJO DE OLIVEIRA, VALDICE OLIVEIRA SANTOS, 

JOVESSON ARAUJO DE OLIVEIRA, ALDEIR ARAUJO DE OLIVEIRA 

SOUZA, GESSI MARIA DE OLIVEIRA, ALMIR ARAUJO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE HONÓRIO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO PEREIRA 

VERISSIMO - OAB:MT/ 6.612 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

 Em acurada análise dos autos, verifica-se que o documento alusivo ao 

imóvel objeto de partilha versa somente em relação a suposto direito 

possessório, conforme contrato de compra e venda de fls. 55/56.

 No entanto, os bens aptos a inventariança devem ser de titularidade do 

falecido, isto é, mediante a prévia comprovação de que estes faziam parte 

de seu acervo patrimonial.

Destarte, intime-se o inventariante para, no prazo de 30 dias, apresentar a 

certidão atualizada da matrícula do imóvel inventariado, devidamente 

registrada em nome do falecido, sobretudo considerando o princípio da 

continuidade que rege os registros públicos.

A propósito:

ARROLAMENTO. DETERMINADA REGULARIZAÇÃO DOS IMÓVEIS 

ADQUIRIDOS PELO FALECIDO ANTES DE HOMOLOGADA A PARTILHA. 

ADMISSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO 

REGISTRO PÚBLICO. PARTILHA DOS DIREITOS SOBRE OS BENS QUE 

NÃO PODERIA SERVIR A UM REGISTRO POSTERIOR. DECISÃO MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (TJSP, AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 

0005125-66.2011.8.26.0000, rel. Vito Guglielmi, j. em 03.02.2011).

Outrossim, considerando a pretensão dos herdeiros quanto ao veículo 

descrito à fl. 57 e, sopesando-se que o sucessor Almir Araujo de Oliveira 

se encontra em local incerto e não sabido (fl. 98), deverá o inventariante 

providenciar o depósito judicial referente ao quinhão hereditário do mesmo, 

visando evitar futura arguição de nulidade, já que indeterminado o seu 

paradeiro.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 870793 Nr: 6850-88.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEM, GBMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PARIZZI SOLETTI - 

OAB:15516

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Vislumbro a impossibilidade de homologar o acordo de parcelamento do 

débito no bojo dos presentes embargos à execução, sobretudo diante do 

caráter incidental do mesmo, devendo ser manejado nos autos da executio 

em apenso (Código 807469).

Assim, intime-se o embargado a fim de requerer o que entender de direito, 

no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 714405 Nr: 9607-31.2012.811.0003

 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: MDCS, MDSS, MDSS, MDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO (A) INVENTARIANTE PARA, NO PRAZO 

DE 05 (CINCO) DIAS, COMPARECER A SECRETARIA DA SEGUNDA VARA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES , A FIM DE RETIRAR OS DOCUMENTO 

DESENTRANHADOS, A DISPOSIÇÃO PARA ENTREGA , NO ESCANINHO 

54.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 733452 Nr: 13442-90.2013.811.0003

 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: AJB, ERDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JQD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT, ELSON REZENDE OLIVEIRA - OAB:12452/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REYNALDO OLIVEIRA RUY - 

OAB:13895/MT, SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - OAB:MT/4310-A

 (...)Deveras, ante a inércia do sucumbente em apresentar contraprova à 

referida prova documental, tenho como imperativo o reconhecimento de 

que ocorreu mudança na situação econômica e financeira de Jesuino 

Queiroz Dourado, razão pela qual revogo com efeitos ex nunc os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a ele concedido na fase de 

conhecimento e recebo o pedido de cumprimento de sentença 

apresentado às fls. 405/406.Assim sendo, retifique-se na distribuição e 

capa dos autos, incluindo-se no polo ativo da presente execução de 

honorários advocatícios Elson Rezende de Oliveira.No mais, teor do pleito 

retro, intime-se o devedor na pessoa de seu advogado constituído nos 

autos, para que cumpra a sentença e efetue o pagamento dos valores 

liquidados pela parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias e também 

honorários advocatícios de 10 % sobre o valor atualizado da execução 

(art. 523, § 1º, CPC), sob pena de penhora de bens.Não sendo efetuado o 

pagamento no primeiro prazo de 15 dias, intime-se a parte credora, pelo 

procurador, para que atualize a conta, nela incluindo multa de 10 %, ciente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029718/7/2018 Página 369 de 507



de que também poderá indicar bens para serem penhorados, se ainda não 

o fez (CPC, 524, VII).Com relação às custas processuais pendentes de 

quitação, adotem-se as providências recomendadas nos Provimentos nºs 

11/2014-CGJ e 40/2014-CGJ e Ofício Circular nº 888/2014-DOF-CGJ. 

Certificada a ausência do adimplemento das custas judiciais pelo 

executado, proceda-se na forma disciplinada pelo art. 352, §2º da CNGC, 

consoante procedimento estabelecido pelos artigos 573 e seguintes do 

mesmo instrumento normativo.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 804251 Nr: 16007-56.2015.811.0003

 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: JOAO DIAS GALHARDO, PEDRO DIAS GALHARDO, 

MANOEL DIAS GALHARDO, ANA GARCIA DE CAMARGO, ANTONIA DIAS 

DE SOUZA, JOSE DIAS GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CAYETANA GARCIA MUNHOZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI VIEIRA FERREIRA - 

OAB:OAB/MT10071-B, ULISSES MACEDO NETO - OAB:MT/13.708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Reportando-me aos fundamentos lançados na decisão de fls. 97, que ora 

reitero, indefiro o pedido de fls. 98, tratando-se de providência a ser 

tomada em via autônoma e adequada.

Concedo o prazo adicional de 30 dias para que o inventariante supra 

referida falha, sob pena de extinção.

 Em caso de inércia, intime-se o inventariante para dar regular andamento 

ao processo, praticando os atos que lhe competir (atender ao comando 

judicial de fls. 82/83), no prazo de cinco dias, sob pena de extinção sem 

julgamento de mérito (CPC, 485, III), ciente de que na ausência de 

manifestação e/ou de suprimento da falta que impede o prosseguimento, o 

processo será extinto por abandono.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 727650 Nr: 8508-89.2013.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KTDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794, RAFAEL SANTOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT17793, LUCAS GABRIEL SILVA FRANÇA - OAB:OAB/MT 

19.363, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14885/MT

 VISTOS.

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por KELLY TATIANE DE 

SOUZA PASSOS hostilizando a sentença lançada às fls. 151/157, visando 

modificação do entendimento, no que pertine às razões de sua 

fundamentação, taxando-a de obscura e contraditória.

 O embargante alega que a referida decisão encontra-se eivada de vícios 

consistentes em obscuridade e contradição, notadamente na parte em que 

determinou a partilha proporcional das dívidas estampadas às fls. 61 e 63.

 O embargado manifestou-se às fls. 176/178,pugnando pelo improvimento 

do recurso.

 Brevemente relatados. Decido.

 Por presentes os seus pressupostos, conheço dos embargos 

declaratórios, com a ressalva disposto na decisão de fls. 167.

Primeiramente, ressalta-se que a decisão recorrida foi por demais clara na 

sua fundamentação, fazendo constar de seu texto quais seriam os 

dispositivos legais e aspectos jurídicos aplicáveis à situação posta nos 

autos. Nesse sentido, foram apreciadas as questões fáticas e jurídicas 

suscitadas, constando na decisão embargada toda a fundamentação 

necessária. Portanto, não há qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade na sentença recorrida a ser sanada.

 É cediço que, o aspecto atinente à contradição diz respeito a própria 

decisão, ou seja, deve haver uma alteração de uma conclusão contida no 

'decisum' que não guarda correlação com a sua fundamentação, o que 

não ocorreu no presente caso, sendo certo que acaso a parte 

embargante não concorde com o fundamento da decisão deve hostiliza-la 

através da via processual adequada.

 No caso em tela, o que se visa com os embargos de declaração é a 

modificação dos fundamentos da decisão, o que somente poderá ocorrer 

através de recurso próprio.

 PELO EXPOSTO, rejeito os embargos de declaração opostos, mantendo a 

decisão nos seus exatos termos.

 Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 276980 Nr: 976-84.2001.811.0003

 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: NILSON MAIA RODRIGUES SALOMAO, JÉSSICA DALILA 

SALOMÃO AREVALOS, LETÍCIA CARLA ROMEIRA, PEDRO ARIEL 

SALOMÃO AREVALOS, NEUCINA SALOMÃO ROMEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RENÉRIO RODRIGUES SALOMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B, PLÍNIO JOSÉ DE SIQUEIRA NETO - 

OAB:10405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLÍNIO JOSÉ DE SIQUEIRA 

NETO - OAB:10405

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO (A) INVENTARIANTE ACERCA DA 

RETIFICAÇÃO DO FORMAL, BEM COMO, PARA,NO PRAZO DE 05 (CINCO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 441237 Nr: 9906-76.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKNDO, SNN, RN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, VANDERLEA SOMMER - OAB:AOB/MS 13.970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Trata-se de cumprimento de sentença movido por ANNA KAROLLINY 

NOGUEIRA DE OLIVEIRA, representada por sua genitora Samara Nogueira 

Neres em desfavor de VALDEMIR JOSÉ DE OLIVEIRA, todos bem 

qualificados nos autos.

Após o regular trâmite processual, aportou-se aos autos manifestação da 

autora pugnando pela extinção do processo nos moldes do art. 485, VIII do 

CPC ante ao desinteresse no seu prosseguimento (fls. 124).

É o relatório do necessário. DECIDO.

A faculdade de desistir da execução é assegurada ao credor pelo art. 775 

do Código de Processo Civil, registrando que, embora indisponível o direito 

aos alimentos, a respectiva cobrança fica ao alvedrio da exequente.

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, a 

desistência da ação formulada através do pedido retro, fazendo-o por 

sentença, nos termos do art. 200, parágrafo único, do NCPC e, por 

conseqüência, JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 925 

do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios indevidos, face à gratuidade da Justiça.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas estilares.

 P. I. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1005423-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WENDERSDN MOREIRA RUVER (REQUERENTE)

WESLEY MOREIRA RUVER (REQUERENTE)

VIVIANA MOREIRA RUVER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NADIR MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005423-05.2018.8.11.0003 Vistos etc., DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º, do Código de 

Processo Civil. Nomeio inventariante o requerente WESLEY MOREIRA 

RUVER, facultando-o a firmar compromisso em 05 (cinco) dias para os 

fins legais. Doravante, intime-se o inventariante para, no prazo de 20 

(vinte) dias, apresentar o plano final de partilha, acompanhado da 

matrícula atualizada dos imóveis inventariados, comportando a informação 

indicada nos itens ‘3.1’ e ‘3.2’ da exordial. Em seguida, tornem-me 

conclusos para sentença. Às providências. Rondonópolis/MT, 16 de julho 

de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1005313-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECI SOBRINHO PAZ DA SILVA OAB - MT24292/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

G. A. F. (HERDEIRO)

VANDA FERNANDES DA SILVA (HERDEIRO)

JEOVANE TOLENTINO DA SILVA (HERDEIRO)

LAURINDO FERREIRA DA SILVA (HERDEIRO)

DIRCEU FERREIRA DA SILVA (HERDEIRO)

SILVANA FERREIRA DA SILVA (HERDEIRO)

MARIA IRANI FERREIRA DA SILVA (HERDEIRO)

NELCI FERREIRA DA SILVA (HERDEIRO)

IZABEL FERREIRA DA SILVA (HERDEIRO)

DIOLINDA DOS SANTOS SILVA (HERDEIRO)

NELITO FERREIRA DA SILVA (HERDEIRO)

JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA (HERDEIRO)

I. A. F. (HERDEIRO)

NEIDE SILVA MOREIRA (HERDEIRO)

IVAILTON TOLENTINO DA SILVA (HERDEIRO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005313-06.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º, do Código de 

Processo Civil. 2. Nomeio inventariante, o requerente DIRCEU FERREIRA 

DA SILVA, facultando-o firmar termo de compromisso no prazo de 05 

(cinco) dias para os fins legais. 3. Visando evitar a obstacularização do 

andamento processual e, consequentemente, prezando pela célere 

prestação jurisdicional, advirto que o pedido de alienação do imóvel rural 

postulado no item ‘V’ da inaugural deverá ser manejado através de alvará, 

via autônoma e adequada, devendo ser distribuído por dependência ao 

presente, em sendo a hipótese. 4. No mais, intime-se o inventariante para, 

no prazo de 60 (sessenta) dias, apresentar plano final de partilha 

acompanhado dos seguintes documentos: a) cópia integral da matrícula 

sob o nº. 49.038, eis que a apresentada se encontra fragmentada; b) 

procuração outorgada pela viúva meeira mediante instrumento público; c) 

cópia dos documentos pessoais (CPF e RG) de todos os consortes dos 

herdeiros, assim como a regularização da representação processual 

destes; d) certidão de nascimento de João Batista e CPF legível de Nelci; 

e) Guia de Informação e Apuração de ITCD devidamente acompanhada da 

avaliação administrativa do acervo inventariado, bem como do 

comprovante de recolhimento ou declaração de isenção do tributo, 

conforme o caso. 5. No mais, ante a intenção da cônjuge supérstite em 

transmitir seus direitos sobre o monte, registro que a formalização do ato a 

ser praticado pela r. sucessora deve ser concretizado através de 

escritura pública de cessão de meação, previamente a homologação da 

partilha, pois a disposição da meação do cônjuge supérstite é ato de 

iniciativa inter vivos e não se confunde com a sucessão “causa mortis”. 

Ademais, a escritura pública é a forma prescrita pela lei como condição 

essencial para validade de alguns atos, e para tais, torna-se ela 

imprescindível, nos termos do artigo 108 do Código Civil. A propósito: 

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO - PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA - 

REJEIÇÃO - INSTRUMENTO DE CESSÃO DE MEAÇÃO FIRMADO POR 

ANALFABETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR ERRO E 

INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - NULIDADE DO 

NEGÓCIO JURÍDICO - VERIFICAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. - Conforme disposto no art. 169, do CCB, o negócio jurídico nulo 

não é suscetível de confirmação e não convalesce pelo decurso de 

tempo, não havendo falar em decadência do direito da autora de requerer 

a declaração de nulidade do instrumento de cessão de meação firmado 

entre ela e os réus. - O vício de consentimento por erro gera a 

anulabilidade do contrato celebrado entre as partes, a teor do disposto no 

art. 171, do CCB. - O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta há 

que ser realizado sob a forma pública ou por procurador constituído dessa 

forma. Não observada a forma prescrita em lei, deve ser reconhecida a 

nulidade do negócio jurídico entabulado. - Recurso não provido.” (TJMG - 

Apelação Cível 1.0701.12.024364-0/001, Relator(a): Des.(a) Márcia De 

Paoli Balbino , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/05/2014, publicação 

da súmula em 27/05/2014). Aliás, a disposição patrimonial representada 

pela cessão gratuita da meação em favor do herdeiro configura uma 

verdadeira doação (artigo 541 do Código Civil), devendo, nesse caso, ser 

demonstrado o recolhimento do tributo pertinente incidente sobre a 

transação. Acaso não seja efetivada a providência supra, o inventariante 

deverá apresentar novo plano de partilha, contemplando o quinhão 

hereditário de cada um dos sucessores de forma igualitária. Cumpridas as 

determinações, abra-se vista ao Ministério Público e à Fazenda Pública. 

Intime-se e dê-se ciência ao M.P. Rondonópolis-MT, 17 de julho de 2018. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005435-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO NASCIMENTO SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA DA SILVA GONCALVES OAB - MT15529/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT 

(IMPETRADO)

 

PROCESSO N. º 1005435-19.2018.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de 

mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por CÁSSIO 

NASCIMENTO SILVA contra ato da DIRETORA GERAL DO SANEAR – 

SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS. Na 

hipótese, verifica-se que a dívida em discussão no presente feito diz 

respeito tanto a débitos pretéritos do antigo morador do imóvel quanto a 

débitos atuais do impetrante, o qual afirmou expressamente na exordial ter 

locado o imóvel no mês de abril de 2018 e se instalado em meados de maio 

de 2018. Assim, não há que se falar que a suspensão do serviço se limita 

a débitos pretéritos. Ademais, as faturas alusivas aos meses de maio e 

junho de 2018 - consumo atual do impetrante -, podem ser facilmente 

retiradas pelo site do SANEAR (). Ante o exposto, faculto ao impetrante, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, juntando aos autos 

cópia dos comprovantes de pagamentos das faturas alusivas aos meses 

de maio e junho de 2018, sob pena de indeferimento da inicial. 

Comprovado o pagamento das referidas faturas, conclusos com urgência. 

Rondonópolis, sexta-feira, 13 de julho de 2018. EDSON DIAS REIS Juiz de 

Direito em substituição legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 51174 Nr: 4737-02.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOMAPA PROLAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 
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OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos fins que a parte exequente deve juntar o 

comprovante da disribuição da Carta precatória expedida para a comarca 

de Presidente Prudente.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 424154 Nr: 1791-43.1985.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USALAR MÓVEIS LTDA, Lourival Alexandre da 

Silva, MANOEL PAULINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDIR APOLINARIO FILHO - 

OAB:OAB/GO 29.189A

 INTIMAR o corresponsavel da parte executada Lourival Alexandre da 

Silva, o advº. VANDIR APOLINARIO FILHO, OAB/GO 29.189, para 

apresentar a petição de fls. 154/157, de forma completa e a procuração 

da outorga de poderes para postulação em juízo, sob pena de não ser 

apreciado o pedido formulado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 741548 Nr: 3028-96.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SOLANGE CECILIA KANIESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/13.179 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.Trata-se de liquidação de sentença promovida por SOLANGE 

CECILIA KANIESKI em face do ESTADO DE MATO GROSSO.A decisão de 

fls. 148 determinou a intimação do Estado de Mato Grosso para 

manifestação ou depósito nos autos do valor da perícia indicado às fls. 

128 (R$ 1.350,00), pelo perito Marcio Ferreira de Oliveira. O Estado de 

Mato Grosso discordou da proposta de honorários periciais apresentada, 

aduzindo que o valor está em descompasso com os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade (fls. 153/155).Intimado, o perito 

apresentou nova proposta no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) (fls. 

159). [..] Diante disto, substituo o perito nomeado, nomeando para o 

encargo o contador LINDOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR, podendo ser 

encontrado na Avenida Canindé, n° 1074, bairro Jardim Iguaçu, 

Rondonópolis-MT, Cep: 78730-308, e no telefone: (66) 9973-9173, e-mail: 

lindomarjunior1@hotmail.com.No atual estágio do processo já se sabe 

quem foi o vencido, isto é, já definido o devedor, razão pela qual deve ser 

aplicada a regra contida no artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “a sentença 

condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que 

antecipou”.Assim, Estado de Mato Grosso, ora vencido, é, de fato, o 

responsável pelo pagamento das despesas relativas à remuneração do 

perito contábil. Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 

(quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; 

indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 

465, §1º, I, II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os 

honorários periciais, através de depósito judicial (conta única), no prazo 

de 20 (vinte) dias.Efetuado o depósito, intime-se o perito para dar início 

aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, 

cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC. O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção 

do Laudo Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos. 

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 743197 Nr: 3930-49.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLINDA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179/MT, LUIZ HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:44118-B/MT, PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDIR APOLINARIO FILHO - 

OAB:6.053-B

 VISTO

Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias.

Cumpra-se.

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 CARTA PRECATÓRIA 

CUMPRIMENTO DE LIMINAR – 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 

para que junte nos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

documentos que comprovem o cumprimento da decisão judicial, sob pena 

de configurar desobediência e outras consequências administrativas. 

DESPACHO: “DESPACHO Processo: 1004912-07.2018.8.11.0003. AUTOR: 

ALLAN VITOR SOUSA DA MATARÉU: 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. A parte autora comunicou nos autos o 

descumprimento da liminar concedida – Id. 14218220 -. Assim, determino 

que os réus juntem nos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

documentos que comprovem o cumprimento da decisão judicial, sob pena 

de configurar desobediência e outras consequências administrativas. 

Incabível a aplicação de multa em desfavor da Fazenda Pública. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito” Rondonópolis - MT, 17 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 414899 Nr: 10516-15.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO VIPP MAGAZINE LTDA, ROSA MARIA 
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TESTA, LORI AUGUSTO TESTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL VICENTE 

GONÇALVES TOBIAS, para devolução dos autos nº 

10516-15.2008.811.0003, Protocolo 414899, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 600649 Nr: 5085-06.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MOREIRA DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18.408-A/MT

 PRONUNCIO Bruno Moreira Dantas para que seja julgado perante o 

Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática dos delitos do art. 121 

“caput” do Código Penal c/c art. 14, da Lei 10.826/03, vez que há prova da 

materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do Código de 

Processo Penal.Após a coisa julgada desta decisão, intimem-se as partes 

para, em 05 dias, informarem às testemunhas que desejam oitivar em 

Plenário, nos termos do art. 422 do CPP.Publique-se, Registre-se e 

Intimem-se.Rondonópolis, 13 de julho de 2018.Wagner Plaza Machado 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 601174 Nr: 5610-85.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ALVES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 1. Relatório. (...) 2. Fundamentação. Sem preliminares arguidas ou vícios 

procedimentais a serem saneados, passo ao mérito. 2.1 Mérito. 

Primeiramente necessário se consignar que nesta fase ao juiz singular 

cabe tão somente analisar se há prova da materialidade e os indícios da 

autoria, não sendo necessária a comprovação cabal de autoria sobre o 

crivo da verdade real, art. 413 do Código de Processo Penal. 2.1.1. 

Materialidade do delito de homicídio. (...) Considerando que em se tratando 

de homicídio a prova de materialidade se faz através boletim de 

ocorrência, fls. 10, auto de reconhecimento de cadáver, fls. 11, certidão 

de óbito, fls. 23, laudo pericial criminal de fls. 43/59 e laudo de necropsia, 

fls. 71/73. 2.1.2. Dos indícios de autoria. (...) Pois bem, conforme se 

verifica dos elementos colhidos em ambas às fases processuais, não 

existem as testemunhas oculares, todavia, o acusado, em ambas as fases 

processuais, reconheceu a prática delitiva, sustento a ocorrência de 

legítima defesa, porém, esta não restou cabalmente demonstrada, 

portanto, frente a tal dúvida o feito ser remetido para julgamento popular, 

em respeito ao princípio in dubio pro societate. Desta feita, torna-se 

inquestionável a materialidade do delito e estando presentes os indícios de 

autoria no que diz respeito ao crime de homicídio necessário assegurar a 

competência constitucional do Tribunal do Júri para análise do caso sob 

exame, devendo eventuais teses da defesa, serem objeto de estudo do 

Conselho de Sentença. 3. Dispositivo. PRONUNCIO Edson Alves Rodrigues 

para que seja julgado perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca 

pela prática do delito do art. 121, caput, do CP, vez que há prova da 

materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do Código de 

Processo Penal. Após a coisa julgada desta decisão, intimem-se as partes 

para, em 05 dias, informarem as testemunhas que pretendem oitivar em 

Plenário, nos termos do art. 422 do CPP. Publique-se, Registre-se e 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 638883 Nr: 642-36.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIEL FERREIRA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MELGAR 

NASCIMENTO - OAB:17.735-MT, Douglas Cristiano Alves Lopes - 

OAB:15.616 MT

 1. Relatório. (...). É o relato. 2. Fundamentação. (...) 2.1 Mérito. (...) 2.1.1. 

Materialidade do delito de homicídio. (...) 2.1.2. Dos indícios de autoria. (...) 

(...) Deste modo, as provas produzidas trazem indícios suficientes de 

autoria delitiva ao acusado, motivo este, enseja que o mesmo seja levado 

ao conhecimento do Tribunal do Júri, o qual analisará as provas e decidirá 

a respeito do tema. 2.1.3. Das qualificadoras. (...) (...) (...) 2.1.4. Do motivo 

fútil. (...) 2.1.5. Do meio que dificultou a defesa da vítima. (...) 2.2. Dos 

crimes conexos. (...) (...) (...) 2.2.1. Do crime de porte ilegal de arma de 

fogo. (...) (...) (...) (...) (...) 2.3. Da revogação da prisão preventiva. (...) 

(...) 3. Dispositivo. PRONUNCIO Josiel Ferreira Rosa para que seja julgado 

perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática dos delitos 

do art. 121, §2º, inciso II e IV, todo do Código Penal c/c art. 14 da Lei 

10.826, vez que há prova da materialidade e indícios de autoria, nos 

termos do art. 413 do Código de Processo Penal. Mantenham-se o 

acusado preso vez que a presente sentença apresenta os elementos 

fulcrais da prisão preventiva, apresentando prova da materialidade e 

indícios de autoria, ademais os motivos que ensejaram as prisões 

preventivas se mantém. Registro ainda o alarmante crescimento nos 

índices de homicídios nesta urbe. Desta feita, é necessário que o Poder 

Judiciário demonstre firmeza com homicidas, para salvaguardar a ordem 

pública. Após a coisa julgada desta decisão, intimem-se as partes para 

que informem as testemunhas que desejam oitivar em Plenário, nos termos 

do art. 422 do CPP. Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 654572 Nr: 4099-42.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAN DOUGLAS COMIM DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:9699

 I – Designo para o dia 04 de setembro de 2018, às 13h15min (MT), 

audiência para oitivar a(s) testemunha(s) e interrogar o(s) réu(s).

II – Intime-se o réu.

III – Intimem-se à testemunha e o Ministério Público.

VI – Dê-se ciência ainda ao D. Defensor Público para, havendo 

necessidade, interver em favor do réu, conforme o postulado 

inconstitucional da ampla defesa e do contraditório, que justifica inclusive 

a criação da instituição Defensoria Pública, que não se limita a atuação do 

hipossuficiente, art. 3º, IV c/c art. 4º, V, ambos da Lei Complementar 

80/94.

V – Dispensada a intimação das partes no Juízo de origem, vez que foi 

devidamente intimado da expedição dessa missiva.

VI – Oficie-se ao juízo deprecante informando os dados destes autos para 

futuras comunicações.

 Rondonópolis, 09 de julho de 2018.

 Wagner Plaza Machado Junior

 Juiz de Direito em cumulação legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 666350 Nr: 14482-79.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAILSON DA SILVA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS GABRIEL SILVA 

FRANÇA - OAB:19.363 MT

 I – Designo para o dia 04 de setembro de 2018, às 16h20min (MT), 

audiência para interrogar o réu.
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II – Intimem-se o réu e o Ministério Público.

III – Dê-se ciência ainda ao D. Defensor Público para, havendo 

necessidade, interver em favor do réu, conforme o postulado 

inconstitucional da ampla defesa e do contraditório, que justifica inclusive 

a criação da instituição Defensoria Pública, que não se limita a atuação do 

hipossuficiente, art. 3º, IV c/c art. 4º, V, ambos da Lei Complementar 

80/94.

IV – Dispensada a intimação das partes no Juízo de origem, vez que foi 

devidamente intimado da expedição dessa missiva.

V – Oficie-se ao juízo deprecante informando os dados destes autos para 

futuras comunicações.

 Rondonópolis, 09 de julho de 2018.

 Wagner Plaza Machado Junior

 Juiz de Direito em cumulação legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 335818 Nr: 6634-85.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA, 

ERNANDES OLIVEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT

 Dispositivo.Assim, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Ernandes 

Oliveira de Souza, em virtude do seu óbito, em conformidade ao art. 107, 

inciso I do Código Penal.Por outro lado, PRONUNCIO Fernando Carlos de 

Oliveira Souza para que seja julgado perante o Tribunal Popular do Júri 

desta Comarca pela prática dos delitos do art. 121, §2º, II e IV c/c 14, 

inciso II, em concurso material de crimes, art. 69 todos do Código Penal c/c 

art. 14 da Lei 10.826/2006.Após a coisa julgada desta decisão, em relação 

ao réu Fernando, intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

informarem as testemunhas que desejam oitivar em Plenário, nos termos 

do art. 422 do CPP.Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 334491 Nr: 5307-08.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER ORTIZ DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVÃO PINHEIRO JOTA - 

OAB:14553/MT

 Dispositivo.PRONUNCIO Cleber Ortiz de Paula para que seja julgado 

perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática dos delitos 

do art. 121, §2º, inciso II e IV, c/c 14, inciso II, todos do Código Penal, com 

observância na Lei 8.072/90, vez que há prova da materialidade e indícios 

de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.Após a 

coisa julgada desta decisão, intimem-se as partes para, em 05 dias, 

informarem às testemunhas que desejam oitivar em Plenário, nos termos 

do art. 422 do CPP.Publique-se, Registre-se e Intimem-se.Rondonópolis, 09 

de julho de 2018.Wagner Plaza Machado JuniorJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 319393 Nr: 4190-50.2008.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENIZIO MENDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR GUILHERME MOYA - 

OAB:20.235 MT

 Dispositivo. PRONUNCIO Benizio Mendes de Souza para que seja julgado 

perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática dos delitos 

do art. 121, caput, c/c art. 14, II do CP, vez que há prova da materialidade 

e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo 

Penal.Após a coisa julgada desta decisão, intimem-se as partes para, em 

05 dias, informarem às testemunhas que desejam oitivar em Plenário, nos 

termos do art. 422 do CPP.Publique-se, Registre-se e 

Intimem-se.Rondonópolis, 09 de julho de 2018.Wagner Plaza Machado 

JuniorJuiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 610347 Nr: 600-89.2013.811.0064

 A Ç Ã O :  R e p r e s e n t a ç ã o  C r i m i n a l - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANDRÉ JULIANO FORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENICE BALAROTTI LAURINDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS 

ESPANGA - OAB:10085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ APARECIDO ALVES 

PINTO - OAB:

 Intimação Drª. FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA OAB 10085 da 

nomeação para patricionar a defesa do querelante André Juliano Fortes 

(fls. 444), e que os autos encontra-se com vista para manifestação.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 620543 Nr: 3688-04.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO ANTÔNIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS Nº 3688-04.2014.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: ADÃO ANTÔNIO DA SILVA

CITANDO E INTIMANDO: Adão Antônio da Silva Filiação: Antônio José da 

Silva e Rosa Elvira da Silva, data de nascimento: 04/03/1964, brasileiro(a), 

natural de Antas-BA, solteiro(a), diarista, em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: Citar o denunciado acima qualificado, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, nos termos da ação penal nº3688-04.2014.811.0064, 

que o Ministério Público lhe move, bem como intimá-lo para apresentar, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa preliminar, oportunidade em 

que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 396 e 396-A, do CPP, com a 

alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia contra o réu 

acima, qualificado como incurso no artigo 306, §1º, Inciso II, e art. 309, 

ambos da Lei nº 9.503/97, data do fato: 10/04/2014, tendo como vítima: A 

sociedade , Recebida a denúncia por este r. juízo em 13/07/2015. E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado no lugar 

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karla Janaina Ribeiro 

Vedoveto- técnica Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 12 de julho de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 604383 Nr: 2147-04.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO FABIANO DE SOUSA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS Nº 2147-04.2012.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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RÉU: PEDRO FABIANO DE SOUSA SOBRINHO

INTIMANDO: Pedro Fabiano de Sousa Sobrinho, Cpf: 88147622368 

Filiação: José Francisco Sobrinho e Maria das Graças de Souza, data de 

nascimento: 29/06/1980, brasileiro, natural de Campina Grande-MT, 

casado(a), técnico têxtil, em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: Proceder a intimação de Pedro Fabiano de Sousa Sobrinho 

acima qualificado, para que compareça neste juízo da Segunda Vara 

Criminal e informe seus dados bancários e número do CPF para 

levantamento da fiança. 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, 13 de julho de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 662789 Nr: 11272-20.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME OLIVEIRA PEREIRA AZAMBUJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcidiney Amorim - 

OAB:20.088

 Vistos, etc.

Diante da não citação do acusado (f. 42), deixo de realizar a presente 

audiência.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que informe o atual 

endereço do réu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 662789 Nr: 11272-20.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME OLIVEIRA PEREIRA AZAMBUJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcidiney Amorim - 

OAB:20.088

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do acusado GUILHERME OLIVEIRA 

PEREIRA AZAMBUJA para, querendo, apresente resposta à acusação, no 

prazo de 10 (dez) dias, fazendo-se constar que não apresentada a 

resposta no prazo legal, ou se o acusado não constituir defensor, será 

nomeado defensor para oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o MP.

Outrossim, atento às informações constantes dos autos, bem como às 

diretrizes do artigo 89 da Lei 9.099/95, vejo que o acusado preenche os 

requisitos objetivos e subjetivos exigidos para concessão da medida 

despenalizadora .

Assim, DESIGNO audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo, para o dia 13 de abril de 2018, às 16:45 horas.

Intime-se o acusado para que compareça à audiência acompanhada de 

advogado advertindo-o que, caso não possua condições de contratar 

advogado, será nomeada um Defensor Público ou dativo para patrocinar a 

sua defesa.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se expedindo o necessário.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 673745 Nr: 5815-70.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO CHAVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Marcia Galvão 

Iitacaramby - OAB:OAB/MT 16.989/O

 Defiro o requerimento ministerial, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias 

para que se manifeste a respeito da vítima Douglas Augusto Vieira de 

Arruda.

Diante ausência da vítima, restou prejudicada a presente solenidade, 

sendo assim designo audiência de continuação para o dia 28 de agosto de 

2018, ás 16h30min.

 Intime-se a testemunha Marcos Sergio Guilherme de Sousa no endereço 

constante nos autos.

Requisite-se novamente o réu.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 674105 Nr: 6131-83.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL SANTOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Homologo a desistência da inquirição da vitima Ricardo Mendes Ribeiro, 

para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante não intimação da vítima Thiago Herculano da Silva, designo 

audiência de continuação para o dia 23 de julho de 2018, ás 13h20min.

Intime-se Thiago Herculano da Silva no endereço constante nos autos, 

informando no mesmo expediente que o oficial de justiça responsável pela 

diligencia anote o número de telefone da vítima em caso de não 

encontra-lo na ocasião. Se necessário por hora certa.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 670797 Nr: 3223-53.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Determino a realização de um exame psicológico com a vítima com 

URGÊNCIA.

Diante da não intimação da testemunha Joselaine Aparecida dos Santos, 

restou prejudicada a presente solenidade, sendo assim, designo audiência 

de continuação para o dia 17 de agosto de 2018, ás 13h30min.

Intime-se a testemunha Joselaine Aparecida dos Santos, no endereço 

constante nos autos, se necessário por hora certa.

Requisite-se novamente o réu.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 665709 Nr: 13947-53.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE FERNANDO DOS SANTOS, 
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RAFAEL RODRIGUES LADEIA, RAFAEL BARBOSA DE SOUZA TARGINO 

DA SILVA, CLAUDINEI JONAS PEREIRA, ANTÔNIO CARLOS ROMEIRO 

LOPES, ADERITO BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:OAB/MT15.694, BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - 

OAB:16257, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, FABIO BATISTA RODRIGUES - 

OAB:18453/MT, RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - OAB:13249, THELMA 

APARECIDA GARCIA GUIMARAES - OAB:3.402/B MT

 Homologo a desistência de inquirição das testemunhas Maria Madalena 

Moreira, Claudionor Aparecido Pereira, Adriely Fernanda Veríssimo 

Brandão, e Washington Melo de Oliveira, Matheus Lima Mendonça, para 

que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição das testemunhas, e vítima do interrogatório dos réus, 

com o retorno da carta precatória enviada para comarca de Agua Boa-MT 

a fim de interrogar o réu Rafael Rodrigues Ladeia, 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.: 672727 Nr: 4957-39.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURY JHONES DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:14924/O

 Intimação do Advogado Doutor Fernando Ferreira da Silva, OAB 14924, 

da designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 

27.07.2018, às 15h20min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 645787 Nr: 6594-93.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACELINO LAURO DE PAULA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 6594-93.2016.811.0055 – Cód. 645787

Vistos.

Às fls. 81 e 90/90-v, o acusado ACELINO LAURO DE PAULA SOUZA 

apresentou justificativas ao não comparecimento em juízo, informando que 

o mesmo restou prejudicado em virtude de que nos meses de outubro e 

novembro de 2017, teve problemas com recaídas ao uso de 

entorpecentes, bem como neste período ficou em situação de rua, sem 

condições de comparecer em juízo.

Instado a manifestar, o Ministério Público às fls. 95/96 opinou 

favoravelmente ao acolhimento da justificativa apresentada pelo réu, 

desde que o período de prova seja prorrogado pelos meses que o 

acusado deixou de comparecer em juízo, o que deverá ser certificado pelo 

cartório judicial.

Assim, em conformidade com o parecer ministerial, ACOLHO a justificativa 

apresentada pelo réu às fls. 81 e 90/90-v e, prorrogo o período de prova 

pelos meses que o denunciado deixou de comparecer em juízo, devendo o 

cartório certificar quais são os meses faltantes para cumprimento.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. 

PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE PROVA. O descumprimento das 

condições estabelecidas para a suspensão condicional do processo 

enseja a revogação dessa, nos termos da regra posta no art. 89, §4º, da 

Lei nº 9.099/95, revogação essa que pode ocorrer, mesmo depois de 

expirado o período de prova. E, se autorizada a revogação do sursis 

processual, permitida também a prorrogação do período de prova. 

(Habeas Corpus Nº 70059891408, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Julgado em 

02/07/2014). (grifos nossos)

Por fim, no tocante ao comparecimento mensal em juízo que o acusado dê 

continuidade no seu cumprimento.

Às providências cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 672393 Nr: 4654-25.2018.811.0064

 AÇÃO: Recurso em Sentido Estrito->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos nº 4654-25.2018.811.0064 – Cód. 672393

Vistos.

Reapreciando a matéria, como faculta o artigo 589 do Código de Processo 

Penal, não vislumbro o desacerto da recorrida decisão, e estando 

presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos do recurso, mantenho-a 

em seus próprios fundamentos.

Estando cumpridas as formalidades legais e necessárias regularidades, 

determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, com as homenagens deste Juízo, para apreciação e 

julgamento do recurso interposto.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 333179 Nr: 3991-57.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATA NOVAIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Indefiro o requerimento de redesignação formulado pela defensora 

pública, já que a meu ver deveria se fazer presente o seu substituto ou 

pelo menos apresentar um justo motivo para não se fazer presente na 

realização do presente ato processual, valendo destacar, o gabinete 

deste juízo entrou em contato telefônico com assessoria do Dr. Carlos 

Gorgulho, e obteve a informação de que ele não poderá comparecer, pois 

não foi oficiado a tempo.

Considerando o patrocínio gratuito realizado pela Dra. Flavia Almirão dos 

Santos Espanga – OAB/MT 10.085 a favor do acusado, em decorrência da 

ausência do defensor, CONDENO o Estado de Mato Grosso a pagar em 

favor do referido Defensor Dativo os honorários advocatícios, os quais 

arbitro em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Para tanto, determino a 

imediata expedição da certidão pertinente.

Defiro o requerimento ministerial, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias 

para que se manifeste a respeito das testemunhas/vitimas 

supramencionadas.

Juntada a manifestação da representante do parquet, determino desde já 

a expedição dos eventuais mandados de intimação ou cartas precatórias 

a fim de proceder à inquirição das testemunhas supramencionadas.

Diante ausências de vitimas e testemunhas, restou prejudicada a presente 

solenidade, sendo assim designo audiência de continuação para o dia 01 

(um) de outubro de 2018, ás 17h40min.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 639458 Nr: 1104-90.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA, LUIZ CARLOS 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 Indefiro o requerimento de redesignação formulado pela defensora 

pública, já que a meu ver deveria se fazer presente o seu substituto ou 

pelo menos apresentar um justo motivo para não se fazer presente na 

realização do presente ato processual, valendo destacar, o gabinete 

deste juízo entrou em contato telefônico com assessoria do Dr. Carlos 

Gorgulho, e obteve a informação de que ele não poderá comparecer, pois 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029718/7/2018 Página 376 de 507



não foi oficiado a tempo.

Considerando o patrocínio gratuito realizado pela Dra. Flavia Almirão dos 

Santos Espanga – OAB/MT 10.085 a favor do acusado, em decorrência da 

ausência do defensor, CONDENO o Estado de Mato Grosso a pagar em 

favor do referido Defensor Dativo os honorários advocatícios, os quais 

arbitro em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Para tanto, determino a 

imediata expedição da certidão pertinente.

Homologo a desistência de inquirição das testemunhas Marcos Gomes de 

Souza, Marilene Moraes Silva, Antônia Maria dos Santos, e Marlene Freitas 

do Nascimento, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

 Diante da inquirição da testemunha, bem como o do interrogatório dos 

réus, declaro encerrada a instrução processual e determino vista dos 

autos a defensoria pública o prazo 05 (cinco) dias para que apresente 

seus memoriais finais.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 670697 Nr: 3128-23.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DE OLIVEIRA DANTAS, EURIQUE 

DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

SILVANA PAULA GOMES - OAB:37.682/GO

 Autos nº 3128-23.2018.811.0064 – Cód. 670697

Vistos.

 Atento à finalidade da missiva, designo audiência para proceder à 

inquirição da vítima Lindomar de Andrade para o dia 16.08.2018, às 14h30.

Intime-se a vítima, o Ministério Público e a Defensoria Pública para que 

compareçam à audiência.

Desde já, uma vez atingida à finalidade do ato deprecado, determina seja 

devolvida a presente missiva com as homenagens deste juízo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 297485 Nr: 1018-08.2005.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR MIGUEL VALENCIO OU PAULO CÉSAR 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:11.834 MT

 Vistos.

Tendo em vista que o recuperando se encontra preso na Penitenciária 

Estadual de Foz do Iguaçu I na Comarca de Foz do Iguaçu/PR, declaro 

incompetente este Juízo para julgar o presente feito.

Assim, DETERMINO a remessa deste Processo Executivo de Pena à 

Comarca de Foz do Iguaçu/PR, para fiscalização acerca do cumprimento 

da pena do sentenciado.

Proceda-se com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 624980 Nr: 7364-57.2014.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALTOMARI DA SILVA - 

OAB:333895, Orivaldo Dias de Souza - OAB:7790, Paulo gustavo 

Fernandes Melo - OAB:18.188

 Assim, em consonância com o Parecer Ministerial, NÃO ACOLHO a 

justificativa apresentada pela reeducando, reconheço a falta grave 

cometida e determino a modificação da pena base para o dia da última 

infração disciplinar. Após, realize-se novo cálculo de pena conforme 

requerido pelas partes. Após intime-as para manifestação, e, em seguida, 

tornem os autos conclusos para homologação. Ciência ao Ministério 

Público e à Defensoria Pública. Às providências. Expediente necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 630316 Nr: 2537-66.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOICIANA DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENO DE 

FARIAS - OAB:OAB/MT 11.134

 Vistos.

Ante a manifestação ministerial de fl. 157, aliado ao fato que a 

recuperanda atingiu o lapso temporal para progressão de regime (cálculo 

de pena de fl. 135), designo o dia 16/08/2018, às 14h00min, para verificar 

a possibilidade de concessão do benefício de progressão de regime em 

favor da recuperanda, bem como realização de audiência admonitória, 

para fixação das condições a serem cumpridas e inclusão no programa de 

monitoração eletrônica.

Oficie-se o responsável pela Unidade de Monitoração, solicitando que 

providencie a instalação da tornozeleira eletrônica na recuperanda, antes 

da audiência, ainda naquela unidade.

Intime-se a recuperanda.

Ciência ao Ministério Público. Intime-se a defesa.

Cumpra-se.

Rondonópolis-MT, em 13 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.: 314421 Nr: 5631-03.2007.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI TIBURCIO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizete Morales Bezerra - 

OAB:5.234

 "Assim, DETERMINO seja oficiado à diretoria da Penitenciária Major Eldo 

Sá Correa (Mata Grande), para que encaminhe a este Juízo o exame 

criminológico atualizado do recuperando, com urgência.Por celeridade, em 

contato via telefone com servidora da Policlínica Central, antiga Fusmat, foi 

agendado o dia 24/07/2018, às 14h, para realização do exame pelo Dr. 

Antônio de Castro Alves, médico psiquiatra que atende pelo 

Município.Intime-se o médico, encaminhando-se cópia da denúncia (fls. 

159/160) e da sentença (fls. 171/183), bem como dos seguintes quesitos, 

que deverão ser encaminhados, também, no e-mai l 

bethcapote@gmail.com, responsável pelo agendamento na Policlínica, 

consignando que o laudo deverá ser apresentado, a este Juízo, no prazo 

de 05 (cinco) dias.(...).COMUNIQUE-SE o Diretor da Unidade Prisional, para 

que tome as providências cabíveis, a fim de encaminhar o recuperando 

para atendimento com o referido médico, com urgência. Com o aporte do 

exame criminológico e do laudo psiquiátrico, dê-se nova vista dos autos ao 

Ministério Público.Intime-se a defesa.Expeça-se o necessário.Cumpra-se 

COM URGÊNCIA.Rondonópolis-MT, em 13 de julho de 2018.João Francisco 

Campos de AlmeidaJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 645716 Nr: 6531-68.2016.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thelma Aparecida Garcia 

Guimaães - OAB: 3.402

 Diante do exposto, com fulcro no art. 118, inciso I, da Lei de Execução 

Penal nº 7210/1984, REGRIDO CAUTELARMENTE o regime de cumprimento 

de pena do recuperando, Guilherme Batista da Silva, do regime semiaberto 
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para o fechado, até ulterior deliberação deste Juízo.Expeça-se o 

competente MANDADO de PRISÃO, em desfavor do recuperando. 

Considerando o que vem disposto no art. 289-A do CPP, assim como no 

provimento n.º 28/2012 – CGJ.Tendo em vista que o recuperando foi 

condenado perante o Juízo da 2ª Vara Criminal desta Comarca, 

oportunidade em que teve direito ao contraditório e à ampla defesa na 

ação penal em que responde, deixo de designar audiência de justificação. 

Com a juntada da guia de execução, a qual consta pendente no sistema 

APOLO, tornem os autos conclusos para unificação das penas privativas 

de liberdade e consequente elaboração de novo cálculo penal.Ciência ao 

Ministério Público. Intime-se a defesa.Expeça-se o necessário. Cumpra-se, 

com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 627313 Nr: 260-77.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLÉZIO VALÊNCIA DOS SANTOS JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ÀTILA LOPES SANTOS 

- OAB:21614/O, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:11.834 MT

 Considerando o que vem disposto no art. 289-A do CPP, assim como no 

provimento n.º 28/2012 – CGJ, devendo ser cumprido no endereço 

constante da cópia do comprovante de fl. 172, conforme requerido pelo 

Ministério Público.Ademais, face ao que estabelece o art. 2º, alínea “c” do 

Provimento 010/07 – CGJ, determino que proceda ao arquivamento 

provisório dos autos até a prisão do recuperando, oportunidade em que 

deverá dar baixa no relatório de estatísticas de feitos em tramitação pela 

escrivania, contudo, mantendo-se em aberto na distribuição.Cumprido o 

mandado de prisão, façam os autos conclusos para 

deliberações.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 653253 Nr: 2835-87.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FELIPE GOMES DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Highor Djamiler Mendes 

Santos - OAB:14.525-OAB/MT

 Diante do exposto, com fulcro no art. 118, inciso I, da Lei de Execução 

Penal nº 7210/1984, REGRIDO CAUTELARMENTE o regime de cumprimento 

de pena do recuperando, Luiz Felipe Gomes do Amaral, do regime 

semiaberto para o fechado, até ulterior deliberação deste Juízo.Expeça-se 

o competente MANDADO de PRISÃO, em desfavor do recuperando. 

Considerando o que vem disposto no art. 289-A do CPP, assim como no 

provimento n.º 28/2012 – CGJ, devendo ser cumprido na penitenciária 

local, onde o recuperando se encontra.Após o cumprimento do mandado 

de prisão, tornem os autos conclusos para designação de audiência de 

justificação.Ciência ao Ministério Público. Intime-se a defesa.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 615915 Nr: 6601-90.2013.811.0064

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMARA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIA MARIA DE FARIA 

ZUZARTE DE MENDONÇA - OAB:7130, RAFAELLY PRISCILA REZENDE 

DE ALMEIDA - OAB:18562

 Vistos.

Cuida-se de Processo Executivo de Pena de Samara da Silva, a qual se 

encontrava em cumprimento de pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 

10 (dez) dias convertida em restritiva de direitos desde 10 de abril de 2014 

(fls. 57).

Em consulta ao sistema APOLO, verifica-se que não fora dado vista à 

defesa para que se manifestasse acerca do cálculo de fl. 79, conforme 

despacho de fl. 85.

 Insta salientar que também fora juntado aos autos o cálculo de multa (fl. 

81), até o presente momento sem nenhuma menção da defesa a seu 

respeito.

Outro fator de suma importância é o endereço da recuperanda, que a 

princípio parece estar eivado de algum vício, isto porque o declinado nos 

autos é Rua Ponta Porã, nº 160 (fl. 08), Bairro Vila Castelo, desta urbe, ao 

passo que o do mandado de intimação o nº é o 106 (fl. 82). Há de se 

mencionar que o mandado expedido obteve resposta negativa, haja vista o 

meirinho não ter localizado nem a reeducanda, tampouco o imóvel com o 

nº 106 na referida localidade (fl. 83).

Deste modo, determino a concessão de vista dos autos à defesa para que 

se manifeste acerca do teor dos cálculos de fls. 79 e 81, bem como da 

certidão de fl. 83, no prazo legal.

Com a juntada da manifestação da defesa ou decorrido o prazo, tendo ela 

se mantido inerte, tornem os autos conclusos para deliberação.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 675008 Nr: 6932-96.2018.811.0064

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CEZAR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 Processo: 6932-96.2018.811.0064 - Código: 675008

Vistos.

Trata-se de pedido efetuado pelo patrono do recuperando pleiteando a 

concessão de vaga para transferência definitiva do recuperando JÚLIO 

CEZAR DE SOUZA, para a penitenciária local.

 Primeiramente, verifica-se do incidente em referência que não está 

instruído com o atestado de vaga definitiva, emitido pela Superintendência 

de Penitenciárias – SEJUDH.

Dessa forma, intime-se a defesa do recuperando para juntar aos autos, 

atestado de vaga, emitido pela Superintendência de Gestão de 

Penitenciária, bem como, cópia do calculo de pena do recuperando.

Após, vistas ao Ministério Publico.

Cumpra-se.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 669974 Nr: 2476-06.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ROCHA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:OAB/MT 11.834

 Intimação do advogado do réu, Marcelo Agdo Cruvinel - OAB/MT n.º 

11.834 - para apresentar defesa prévia, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 656944 Nr: 6307-96.2017.811.0064

 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): REINALDO SOUZA DE MELO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:OAB/MT 11.834

 Intimação do advogado do reu, Dr. MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB/MT 

11834, da sentença de fl. 160/166.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 675434 Nr: 7344-27.2018.811.0064

 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): WILLIAN BARBOSA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 Trata-se de denúncia oferecida em desfavor de Willian Barbosa Araújo, 

dando-o como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 

11.343/06.

A Lei 11.343/06 deu nova roupagem à instrução processual aos delitos de 

entorpecentes, que devem ser aplicados no caso concreto, aplicando-se 

aos delitos de tráfico o rito especial previsto referida lei.

Dessa forma:

I – Notifique-se o acusado para, em 10 dias, apresentar defesa escrita, 

devendo ser questionado se possui advogado constituído e condições de 

constituir um; em caso negativo, fica desde já nomeado o Defensor Público 

atuante nesta vara, devendo ser intimado para apresentar defesa, 

independentemente de nova decisão.

II – Colham-se os antecedentes criminais, conforme requerido.

III – Requisite-se laudo de constatação definitivo de drogas, anotando-se o 

prazo de 05 (cinco) dias.

IV – Defiro a pretensão aduzida à fl. 26, eis que, consoante cediço, os 

aparelhos telefônicos têm sido comumente usados para a prática do 

comércio espúrio de drogas, então inequívoco a necessidade de se 

conhecer os registros contidos no aparelho celular apreendido de posse 

do denunciado em questão, razão qual determino seja oficiada à DD. 

Autoridade Policial responsável pelas investigações, a fim de que 

encaminhe o aparelho à POLITEC para extração de dados, com posterior 

envio do respectivo laudo a esse juízo.

 V - Apresentada a peça de defesa voltem-me conclusos para deliberar 

quanto ao recebimento da denúncia.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 663241 Nr: 11711-31.2017.811.0064

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSE, TSE, ANA NICE DE SOUZA SIQUEIRA EUZÉBIO, 

ASE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIÃO EUZÉBIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE NAZARIO BAPTISTELLA - 

OAB:11.636-A-SC, Luana Pricila Bicudo Rinaldi - OAB:21.481-O, 

Melissa Arend das neves - OAB:17.804-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIRLENE LUIZA DOURADO 

GARCIA - OAB:OAB/MT 23.995/O

 Processo nº 11711-31.2017.811.0064 – Código 663241.

Vistos etc.

Considerando a manifestação de fls. 65/66, intime-se a parte requerida 

para regularize o patrocínio de sua defesa, ou para que comprove a sua 

situação de hipossuficiência, a fim de que seja assistido pela Defensoria 

Pública, isso no prazo de 15 (quinze) dias.

Assim sendo, deve o requerido informar ao Sr. Meirinho responsável pelo 

cumprimento do mandado como pretende ser assistido.

 Após, decurso do prazo ora concedido, conclusos para as providências 

cabíveis.

Intimem-se.

 Às providências.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Rondonópolis, 16 de julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 670768 Nr: 3198-40.2018.811.0064

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPJC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDOD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ APARECIDO PEREIRA 

VERÍSSIMO - OAB:6612A

 Código: 670768

Vistos etc.

Considerando-se a Ação Penal (código nº 671618), em trâmite neste 

Juízo, arquivem-se estes autos, procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 16 de Julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 675499 Nr: 7407-52.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:14813

 Intimação do advogado do réu, para que no prazo de 10 (dez)dias 

apresente a defesa do réu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 612720 Nr: 3222-44.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ISTO POSTO, em consonância com os pedidos de fls. 87 e fls. 88, com 

fulcro nos Artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI e 110, § 1º, todos do 

Código Penal Brasileiro, e ainda, o Artigo 61, caput, do Código de Processo 

Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE ESTATAL em face de WILSON 

BATISTA DA SILVA em razão de ter ocorrido a prescrição da pretensão 

punitiva estatal em relação ao(s) delito(s) que lhe foi(foram) atribuído(s) 

neste feito. Transitada em julgado esta sentença, o que deverá ser 

certificado pela Sra. Gestora, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias.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 o recolhimento de 

eventual mandado de prisão expedido em desfavor do acusado neste 

processo, bem como baixas e necessárias anotações.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 13 de Julho de 

2018.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 661812 Nr: 10417-41.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PEREIRA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 661812

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 118/119) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 11/06/2019, às 

13h30min.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 
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ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de Julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 644688 Nr: 5681-14.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RXDF, CSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO BEZERRA DOS 

SANTOS - OAB:9.521-B, Ronildo Bezerra dos Santos - 

OAB:9883OAB/MT

 Código: 644688

Vistos etc.

Ante o trânsito em julgado do v. Acórdão proferido pelo E. Tribunal de 

Justiça que absolveu o acusado Ronaldo Xavier de Figueiredo do crime de 

estupro relativamente à vítima Isabella Pilar de Figueiredo, readequando a 

sua condenação para 15 anos e 09 meses de reclusão em regime 

incialmente fechado, relativamente às demais vítimas, só resta a este Juízo 

determinar a remessa das peças necessárias, juntamente com a Guia de 

Execução Penal definitiva ao Juízo da Quarta Vara Criminal desta 

Comarca.

 Após o que, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 16 de Julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 666845 Nr: 14921-90.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLADIMIR NEVES PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Pimentel Barbosa 

Neto - OAB:18454/MT

 Código: 666845

Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fls. retro, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 16 de Julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 613399 Nr: 3936-04.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO MARINO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR GUILHERME MOYA - 

OAB:20235

 ISTO POSTO, nos termos do Artigo 107, inciso IV, primeira figura, Artigo 

109, inciso VI c/c 110, § 1º, todos do Código Penal Brasileiro e, ainda, 

Artigo 61, caput, do Código de Processo Penal JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE ESTATAL em face do acusado EDUARDO MARINO DE 

MELO, em razão de ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal 

em relação ao delito de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) e em relação 

à contravenção penal de vias de fato (Artigo 21 do Decreto-Lei n° 

3.688/41), e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia 

ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado, pela prática 

do delito descrito no Artigo 148, §1°, I, do Código Penal. (...) ISTO POSTO, 

CONDENO o acusado EDUARDO MARINO DE MELO, a cumprir a pena 

privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, pelo delito descrito 

no Artigo 148, §1°, inciso I 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.(...) 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 consonância com o parecer ministerial de fls. 05/08. (...) Após, 

arquivem-se estes autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 16 de Julho de 2018.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 672849 Nr: 5072-60.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PINTO DE AMORIM FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT

 Código: 672849

Vistos etc.

 Visando readequar a pauta de audiências, redesigno a solenidade 

anteriormente aprazada para o dia 07/08/2018 às 15h.

Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de Julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 671618 Nr: 3979-62.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILVAN DE OLIVEIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 671618

Vistos etc.

 Visando readequar a pauta de audiências, redesigno a solenidade 

anteriormente aprazada para o dia 07/08/2018 às 14h.

Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de Julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 666607 Nr: 14711-39.2017.811.0064

 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): JOSE PINTO DE AMORIM FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3.402-B

 Código: 666607

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 38/39) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 07/08/2018, às 

15h30min.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de Julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 663072 Nr: 11546-81.2017.811.0064

 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: ANDSSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE NAZARIO BAPTISTELLA - 

OAB:11.636-A-SC, LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - OAB:21481-O, 

Melissa Arend das neves - OAB:17.804-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIRLENE LUIZA DOURADO 

GARCIA - OAB:OAB/MT 23.995/O

 Processo nº 11546-81.2017.811.0064 – Código 663072.

Vistos etc.

Considerando a manifestação de fls. 95/96, intime-se a parte requerida 

para regularize o patrocínio de sua defesa, ou para que comprove a sua 

situação de hipossuficiência, a fim de que seja assistido pela Defensoria 

Pública, isso no prazo de 15 (quinze) dias.

Assim sendo, deve o requerido informar ao Sr. Meirinho responsável pelo 

cumprimento do mandado como pretende ser assistido.

 Após, decurso do prazo ora concedido, conclusos para as providências 

cabíveis.

Intimem-se.

 Às providências.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Rondonópolis, 16 de julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 320797 Nr: 5544-13.2008.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO SOUZA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT

 Código: 320797

Vistos etc.

Ante o trânsito em julgado do v. Acórdão proferido pelo E. Tribunal de 

Justiça que absolveu o acusado Ronaldo de Souza Miranda do crime de 

estupro de vulnerável, só resta a este Juízo determinar o arquivamento 

dos autos, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 16 de Julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 638485 Nr: 321-98.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO SANTOS MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 638485

Vistos etc.

RECEBO o recurso de apelação de fls. 127, vez que devidamente 

certificada à tempestividade às fls. 128.

Intime-se o Apelante para que ofereça as razões de recurso no prazo 

legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Em seguida, intime-se o Apelado para que ofereça as contrarrazões no 

prazo legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Após, remetam-se os autos, com as homenagens de estilo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para apreciação e julgamento do presente recurso.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 16 de Julho 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 794718 Nr: 12250-54.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURELINO SILVA AMARAL & CIA LTDA EPP, 

TIRA TRANSPORTES LTDA, MM LOPES TRANSPORTE - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANE RAMOS MOREIRA - 

OAB:18.006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9866/MT, DANILO HENRIQUE FERNANDES - 

OAB:9.866/MT

 .Código nº 794718.

Vistos etc.

Tendo em vista o pedido de exclusão do polo passivo formulado pela 

denunciada MM Lopes Transportes Me à fls. 264, remeta os autos ao 

representante do Ministério Público para manifestação.

Intime o patrono da infratora Tira Transportes Ltda para manifestar 

aceitação ou não acerca da proposta de transação penal ofertada pelo 

parquet à fls. 314, no prazo de 05 (cinco) dias. Havendo aceitação deverá 

proceder o recolhimento da quantia, mediante expedição de guia, no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Após, conclusos para designação de audiência e apreciação do item “2” 

à fls. 314.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 13 de julho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig
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 Cod. Proc.: 833900 Nr: 6780-08.2016.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ WILHAN ALVES DA SILVA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - 

OAB:11843/O

 .Código nº 833900.

Vistos etc.

Homologo o pedido de desistência da oitiva da testemunha Elisângela 

Rodrigues Barbosa (fls. 55), para que surta seus legais efeitos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de setembro de 

2018 às 15h00, (art. 394, § 1.º, III, CPP, c/c art. 78 da Lei n. 9.099/95), 

quando, nos termos do artigo 81 da Lei dos Juizados Especiais, será ou 

não recebida a denúncia.

Cite e intime o acusado, observando os endereços declinados à fls. 54 e 

55, para comparecer ao ato acima designado para apresentar defesa, 

fazendo constar do mandado que deverá se fazer acompanhado de 

advogado e com suas testemunhas, ou apresentar requerimento para 

intimação, no mínimo cinco dias antes de sua realização (art. 78, § 1.º, da 

Lei n. 9.099/95), devendo a Senhora Oficiala de Justiça indagar aos 

denunciados acerca da necessidade de nomeação de Defensor Público, 

certificando nos autos.

 Requisite a testemunha arrolada pela acusação. Ciência ao representante 

do Ministério Público.

Proceda a Sra. Gestora a juntada aos autos da folha de antecedentes 

criminais.

Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 13 de julho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 742717 Nr: 3704-44.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KHROL TRANSPORTE MULTIMODAL E 

LOGÍSTICA LTDA, ZANDER APARECIDO PASSONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONATTAS AFONSO 

OLIVEIRA PACHECO - OAB:21750-MT

 .Código nº 742717.Ação PenalAutor: Ministério Público 

EstadualDenunciados: Khrol Transporte Multimodal e Logística Ltda e 

Zander Aparecido PassoniVisto etc.O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

ofereceu DENÚNCIA contra KHROL TRANSPORTE MULTIMODAL E 

LOGÍSTICA LTDA E ZANDER APARECIDO PASSONI, como incursos nas 

sanções do artigo 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98.Todas as 

diligências visando a localização da empresa infratora restaram 

infrutíferas.Vieram-me os autos conclusos.É O RELATÓRIO. 

EXAMINADOS.DECIDO.(...).Ex Positis, com fulcro no artigo 109, V, do CP, 

declaro, por sentença, extinta a punibilidade da denunciada KHROL 

TRANSPORTE MULTIMODAL E LOGÍSTICA LTDA, pessoa jurídica inscrita 

no CNPJ nº 13.922.337/0001-06, com sede na Rua Doze, s/nº, Bairro Boa 

Esperança, na cidade de Placas/PA, face a ocorrência da prescrição. 

Encaminhe cópia ao Ministério Público para eventual ajuizamento da Ação 

Civil Pública, visando a reparação do dano ambiental, relação a empresa 

Khrol Transporte Multimodal e Logística Ltda.Tendo em vista que houve o 

recebimento da denúncia em relação ao infrator Zander Aparecido 

Passoni (fls. 211/212), determino o prosseguimento do feito.Expeça Carta 

Precatória para a Comarca de Campo Verde/MT, com prazo de 30 (trinta) 

dias, para oitiva da testemunha de defesa – Gerverson Ricardo Zago, bem 

como para realização o interrogatório do denunciado, observando os 

endereços declinados à fls. 211-v e 213.Após, aguarde a realização da 

audiência designada no juízo deprecado para o dia 22.08.2018 (fls. 329), 

para oitiva da testemunha Luiz Carlos Pinheiro.Expeça o necessário. 

Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 13 de julho de 2018.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 838220 Nr: 8124-24.2016.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR APARECIDO DE LIMA SERVIÇOS - 

ME, PIARARA TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIDA GENARI BACCAN - 

OAB:2.838-OAB/RO

 .Código nº 838220.

Vistos etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu DENÚNCIA contra VALDEMIR 

APARECIDO DE LIMA SERVIÇOS ME E PIARARA TRANSPORTES LTDA, 

como incursos nas sanções do artigo 46, parágrafo único, da Lei 

9.605/98.

Apesar do indiciado Norisvaldo de Oliveira, ter efetuado o transporte da 

madeira portando documentos irregulares, não há provas que o mesmo 

tenha agido com dolo para configuração de ilícito penal.

Assim, acolho o item “1” da cota ministerial à fls. 155 e determino a 

exclusão Norisvaldo de Oliveira do polo passivo da lide, procedendo às 

alterações necessárias.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de outubro de 

2018 às 14h00, (art. 394, § 1.º, III, CPP, c/c art. 78 da Lei n. 9.099/95), 

quando, nos termos do artigo 81 da Lei dos Juizados Especiais, será ou 

não recebida a denúncia.

Expeça Carta Precatória para as Comarcas de Cacoal/RO e Porto 

Velho/RO, para citação/intimação das acusadas, para comparecerem ao 

ato acima designado para apresentarem defesa, fazendo constar do 

mandado que deverão se fazer acompanhadas de advogado e com suas 

testemunhas, ou apresentar requerimento para intimação, no mínimo cinco 

dias antes de sua realização (art. 78, § 1.º, da Lei n. 9.099/95), devendo o 

Sr. Meirinho indagar as denunciadas acerca da necessidade de nomeação 

de Defensor Público, certificando-se.

 Intime a testemunha Edson Schiavon Júniro no endereço descrito na 

denúncia.

Expeça carta precatória para a Comarca de Cuiabá, com prazo de 30 

(trinta) dias para oitiva da testemunha Luiz Carlos Pinheiro.

Ciência ao representante do Ministério Público.

Proceda a Sra. Gestora a juntada aos autos da folha de antecedentes 

criminais.

Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 13 de julho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 749743 Nr: 7619-04.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO CALICCHIO SANTOS, 

SERRARIA BURITI LTDA, MARESIA TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO REBELLATO 

ZORZETO - OAB:14338-A/MT

 Ex Positis, com fulcro no artigo 109, V, do CP, declaro, por sentença, 

extinta a punibilidade das infratoras SERRARIA BURITI LTDA, pessoa 

jurídica registrada no CNPJ nº 05.725.006/0001-40, estabelecida na 

Avenida Otávio Onetta, s/n, Bairro Industrial, na cidade de Novo 

Progresso/PA e MARESIA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, pessoa 

jurídica registrada no CNPJ nº 12.646.104/0001-57, estabelecida na Rua 

das Castanheiras, nº 1430, Setor Comercial, na cidade de Sinop/MT, face 

a ocorrência da prescrição. HOMOLOGO por sentença, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos o acordo de composição civil e transação 

penal celebrado nos autos, e, via de consequência, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de JOSÉ ROBERTO CALICCHIO SANTOS, brasileiro, 

portador do RG nº 460950 SSP/MT, inscrito no CPF nº 502.860.721-49, 

filho de Maria I. M. Calicchio Santos, nascido em 17/06/1970, com 

endereço na Rua das Castanheiras, nº 1430, centro, na cidade de 

Sinop/MTP.R.I.C.Rondonópolis-MT, 13 de julho de 2018.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig
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 Cod. Proc.: 852684 Nr: 659-27.2017.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO JHONATAN RODRIGUES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEISSIANY NADINE CARVALHO 

CAETANO - OAB:OAB/MT18950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEISSIANY NADINE 

CARVALHO CAETANO - OAB:OAB/MT18950

 .Código nº 852684.

Vistos etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu DENÚNCIA contra EDUARDO 

JHONATAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, como incurso nas sanções do 

artigo 54, §1º, da Lei 9.605/98.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de setembro de 

2018 às 14h00, (art. 394, § 1.º, III, CPP, c/c art. 78 da Lei n. 9.099/95), 

quando, nos termos do artigo 81 da Lei dos Juizados Especiais, será ou 

não recebida a denúncia.

Cite e intime o acusado, observando os endereços declinados na 

denúncia e na procuração à fls. 40, para comparecer ao ato acima 

designado para apresentar defesa, fazendo constar do mandado que 

deverá se fazer acompanhado de advogado e com suas testemunhas, ou 

apresentar requerimento para intimação, no mínimo cinco dias antes de 

sua realização (art. 78, § 1.º, da Lei n. 9.099/95).

Requisite a testemunha arrolada pela acusação. Ciência ao representante 

do Ministério Público. Intime a patrona do acusado constituída à fls. 40, via 

DJE.

Proceda a Sra. Gestora a juntada aos autos da folha de antecedentes 

criminais.

Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 13 de julho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 843963 Nr: 9678-91.2016.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADERMACHI COMÉRCIO DE MADEIRAS E 

TRANSPORTE LTDA - ME, J. B. ARCE - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO SANTOS DE 

OLIVEIRA VALDOVINO - OAB:53.986-OAB-PR

 .Código nº 843963.

Vistos etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu DENÚNCIA contra 

MADERMACHI COMÉRCIO DE MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA ME E J.B. 

ARCE ME, como incursos nas sanções do artigo 46, parágrafo único, da 

Lei 9.605/98.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de outubro de 

2018 às 15h00, (art. 394, § 1.º, III, CPP, c/c art. 78 da Lei n. 9.099/95), 

quando, nos termos do artigo 81 da Lei dos Juizados Especiais, será ou 

não recebida a denúncia.

Expeça Carta Precatória para as Comarcas de Alto Paraíso/RO e 

Maringá/PR, para citação/intimação das acusadas, para comparecerem ao 

ato acima designado para apresentarem defesa, fazendo constar do 

mandado que deverão se fazer acompanhadas de advogado e com suas 

testemunhas, ou apresentar requerimento para intimação, no mínimo cinco 

dias antes de sua realização (art. 78, § 1.º, da Lei n. 9.099/95), devendo o 

Sr. Meirinho indagar as denunciadas acerca da necessidade de nomeação 

de Defensor Público, certificando-se.

 Intime a testemunha Edson Schiavon Júniro no endereço descrito na 

denúncia.

Expeça carta precatória para a Comarca de Cuiabá, com prazo de 30 

(trinta) dias para oitiva da testemunha Luiz Carlos Pinheiro.

Ciência ao representante do Ministério Público.

Proceda a Sra. Gestora a juntada aos autos da folha de antecedentes 

criminais.

Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 13 de julho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 792709 Nr: 11406-07.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNETTA E BRUNETTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO HENRIQUE DE 

SOUZA GARBIM - OAB:41.044 OAB/PR

 .Código nº 792709.

Vistos etc.

Tendo em vista que a testemunha Lusmar Gomes dos Santos falecera, 

remeta os autos ao representante do Ministério Público para informar se 

pretende a substituição do mesmo.

Oficie ao juízo deprecado da Comarca de Engenheiro Beltrão/PR para que 

informe acerca do cumprimento da missiva (fls. 182).

Expeça nova Carta Precatória para a Comarca de Maringá/PR, para oitiva 

das testemunhas de defesa: Francisco de Assis de Andrade e Alexandre 

Aparecido Alves dos Santos, observando os endereços declinados à fls. 

213.

Tendo em vista que o ato designado para oitiva da testemunha Gileno 

Vieira da Silva restou frustrado, conforme consulta anexa, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que a empresa denunciada decline o atual 

endereço da testemunha, sob pena de preclusão da pretensa prova.

Vindo o endereço, expeça carta precatória para tal finalidade.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 13 de julho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 750180 Nr: 7846-91.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARVOARIA RAMOS LTDA - ME, M F 

TRANSPORTES EIRELI - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ASSIS DOS SANTOS - 

OAB:2591, JULIANA MAIA RATTI - OAB:OAB/RO 3280

 .Código nº 750180.Ação PenalAutor: Ministério Público 

EstadualDenunciadas: Carvoaria Ramos Ltda e M.F. Transportes Ltda 

EppVisto etc.O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu DENÚNCIA 

contra CARVOARIA RAMOS LTDA E M.F. TRANSPORTES LTDA EPP, como 

incursas nas sanções do artigo 46, parágrafo único, da Lei 

9.605/98.Vieram-me os autos conclusos.DECIDO.Analisando os autos, 

constata-se que não mais subsiste razão para o prosseguimento do 

presente feito, já que operou-se a prescrição da pretensão punitiva do 

Estado em relação as infratoras, sendo a prescrição causa extintiva da 

punibilidade, nos moldes elencados no Código Penal.Nos exatos termos do 

inciso V, do artigo 109 do Código Penal, prescreve em 04 (quatro) anos, 

os crimes cuja pena a ser aplicada é de detenção de 06 (seis) meses a 01 

(um) ano (art. 46 da Lei 9.605/98). O fato ocorreu em 24.06.2014, sendo 

que já transcorreu 04 (quatro) anos, sem que houvesse o recebimento da 

denúncia ou a ocorrência de outra causa suspensiva ou interruptiva da 

prescrição.Portanto, a prescrição concretizou-se em 24.06.2018, com 

prazo contado a partir da data da prática do crime (24.06.2018), em 

conformidade com o inciso I, do artigo 111 do Código Penal, circunstância 

que deve ser reconhecida e declarada de ofício, (art. 61 do Código de 

Processo Penal).Ex Positis, com fulcro no artigo 109, V, do CP, declaro, 

por sentença, extinta a punibilidade das denunciadas CARVOARIA 

RAMOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 14.576.434/0001-49, 

localizada na linha 01, gleba 04, Lote 43, s/n, na cidade de Buritis/RO e 

M.F. TRANSPORTES LTDA EPP, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 

09.501.821/0001-86, localizada na Avenida Capitão Silvio, nº 4241, setor 

Grandes Áreas, face a ocorrência da prescrição. Encaminhe os autos ao 

Ministério Público para extração de cópia para eventual ajuizamento da 

Ação Civil Pública, visando a reparação do dano ambiental.Com o trânsito 

em julgado, arquive os autos com a baixa e anotações 
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necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 13 de julho de 2018.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 864708 Nr: 4817-28.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR FERREIRA DA ROCHA, DELA 

JUSTINA & DELA JUSTINA LTDA, NEXTRANS TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDREIA BATISTA - 

OAB:OAB/MT 18.808, PAULO HENRIQUE DAS FONTES - 

OAB:176.251-SP, PUBLIUS RANIERI - OAB:182.955-SP

 .Código nº 864708.

Vistos etc.

1.0 - Apesar do indiciado Júlio César Ferreira da Rocha, ter efetuado o 

transporte da madeira portando documentos irregulares, não há provas 

que o mesmo tenha agido com dolo para configuração de ilícito penal.

Assim, acolho o item “3” da cota ministerial à fls. 111 e determino a 

exclusão Júlio César Ferreira da Rocha do polo passivo da lide, 

procedendo às alterações necessárias.

2.0 – Encaminhe os autos à equipe multidisciplinar deste Juízo, para 

análise das contas prestadas à fls. 135/139.

 Vindo o relatório, dê-se nova vista ao representante do Ministério Público.

3.0 – Ante os depósitos formalizados junto a conta única do e. TJMT, 

conforme anexo, intime a infratora Nextrans Transportes Ltda, na pessoa 

de seu patrono constituído à fls. 97-v, para manifestar aceitação ou não a 

proposta de transação penal ofertada pelo parquet à fls. 111. Em havendo 

aceitação deverá realizar o recolhimento no prazo de 10 (dez) dias.

4.0 – Expeça carta precatória para a Comarca de Alta Floresta/MT com 

prazo de 30 (trinta) dias, para oferecimento da proposta de proposta de 

transação (fls. 111) a indiciada Dela Justina & Justina Ltda.

Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 13 de julho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 742714 Nr: 3703-59.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

MARAVILHA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - OAB:11470, 

EUCLESIO BORTOLAS - OAB:17544/O, PHILIPPE ZANDARIN VILLELA 

MAGALHÃES - OAB:16244

 .Código nº 742714.

Vistos etc.

Tendo em vista a juntada de substabelecimento de procuração à fls. 251, 

determino a intimação dos patronos constituídos, via DJE para indicarem o 

atual endereço da empresa denunciada para realização do interrogatório 

de seus representantes legais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena da 

aplicação do disposto no artigo 367, do CPP.

Havendo o decurso do prazo sem manifestação, voltem-me conclusos.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 13 de julho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Edital

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ENTIDADES Nº 01/2018 – DF - CONVOCAR 

as instituições públicas e/ ou privadas com a finalidade social, sediadas 

nesta Comarca para participarem do cadastro e habilitação, com a 

finalidade de obter recursos financeiros oriundos das prestações 

pecuniárias, das composições civis, das transações penais e suspensão 

condicional dos processos realizados nesta Comarca de Sinop – MT.

* O Edital n° 01/2018 – DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005741-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANETE SCHMITZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MALLANY BRANDAO DOS SANTOS OAB - MT0019011A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

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).( 14204704 ). Sinop/MT, 17 de julho 

de 2018. JADER DE SOUZA SANTOS JUNIOR Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006360-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO GOMES DA SILVA (AUTOR)

RENATO DO NASCIMENTO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AIGNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006360-76.2018.8.11.0015. AUTOR: REGINALDO 

GOMES DA SILVA, RENATO DO NASCIMENTO PEREIRA RÉU: AIGNER 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A Vistos etc. Sem delongas, verifico 

que a exordial não foi devidamente instruída. O autor atribuiu a causa o 

valor de R$ 1.000,00, entretanto o valor da causa deve corresponder ao 

proveito que se pretende. Logo, deverá o autor apresentar o valor da 

causa adequado ao valor venal do imóvel, bem como comprovar a 

hipossuficiência alegada. Por fim, DETERMINO a emenda da inicial, no 

prazo de 15 dias, devendo os autores corrigir o valor da causa, 

apresentando o valor corresponte ao proveito que se pretende, e 

comprovar a hipossuficiência alegada em observância dos arts. 290, 291, 

292, 319, 320, e a teor dos arts. 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, ambos 

do Código de Processo Civil, sob pena de cancelamento no distribuidor do 

presente feito. Intime-se. Cumpra-se Sinop – MT, 13 de julho de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006486-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON LENZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA OAB - MT0016853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006486-29.2018.8.11.0015. AUTOR: EDERSON LENZ 

RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos etc. DESIGNO audiência de conciliação para o dia 03 de setembro 

de 2018, às 14:00 horas, a ser conduzida por conciliador do CEJUSC, para 

onde o processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a parte requerida 
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com pelo menos 20 dias de antecedência para comparecer à solenidade. 

As partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de 

procuradores com específicos e expressos poderes de negociar e 

transigir, e obviamente seus procuradores, deverão obrigatoriamente 

comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo 

na hipótese de ambas se pronunciarem em tempo pela não realização da 

importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 

8.º, do Código de Processo Civil. No mais, à míngua de elementos 

cognitivos razoáveis que infirmem a postulação por justiça gratuita, a 

dificultar uma análise mais acurada quanto à assistência judiciária 

reclamada, não me parece evidente ser caso de indeferimento da 

postulação, atendido o disposto pela Lei Estadual de custas n.º 

7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as disposições do art. 98 do CPC e 

art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, sem óbice, por 

ora, a impedir a gratuidade de Justiça, posto que nada leva a crer na 

inveracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos autos, defiro 

o pedido de gratuidade da justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, 

recomenda que eventuais interessados, se tiverem dados convincentes, 

contestem a benesse ora alcançada pela parte requerente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 13 de julho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002129-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS DANIEL DINIZ OAB - MT20265/O (ADVOGADO)

JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR OAB - MT20055/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LEANDRO VALENDORF (PERITO / INTÉRPRETE)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem acerca da proposta de honorários constante no ID 

12493693.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003354-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIRAI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE BONA TSCHOPE OAB - MT0007394A-O (ADVOGADO)

CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI OAB - MT0005759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO ALVES DE SOUZA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento referente à 02 (duas) diligências do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado de 

reintegração de posse e citação, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006440-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CYRO ROBERTO DE SOUZA LISBOA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006440-40.2018.8.11.0015. REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A REQUERIDO: CYRO ROBERTO DE SOUZA LISBOA Vistos 

etc. O preparo da causa é pressuposto de constituição e validade da 

relação jurídica processual, sem o que esta não se consubstancia, cuja a 

prova deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A 

ausência deste pressuposto é causa de extinção do processo, a teor do 

art. 485, inciso IV, do CPC, sendo que “será cancelada a distribuição do 

feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a 

teor do art. 290, equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem 

os arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma 

Instrumental. Destarte, determino à parte autora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, comprovar o recolhimento das custas e despesas judiciais, 

sob pena de cancelamento da distribuição do presente feito. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 13 de julho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006413-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO RIO PARANÁ 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO)

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP0182424-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR APARECIDO FAVARETO (REQUERIDO)

MARIA INES FAVARETO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006413-57.2018.8.11.0015. REQUERENTE: 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO RIO PARANÁ 

REQUERIDO: MARIA INES FAVARETO, VALDIR APARECIDO FAVARETO 

Vistos etc. Intime-se a parte autora para efetuar preparo das custas 

processuais e taxas judiciárias, no prazo de 10 dias. Se preparadas, 

conclusos. Se não preparadas, determino a devolução da presente 

missiva, com as devidas anotações e baixas de estilo, consignando nosso 

cumprimento. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 13 de julho de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006364-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVAN AURI BERTONCELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVAN AURI BERTONCELLO OAB - MT16688/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006364-16.2018.8.11.0015. AUTOR: SILVAN AURI 

BERTONCELLO RÉU: RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVEIRA Vistos 

etc. O requerente pugnou a concessão da gratuidade da justiça, benefício 

este que é destinado aos hipossuficientes que não têm condições de 

pagar as custas e despesas do processo. Todavia, na linha do art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal, a assistência jurídica integral e gratuita 

será concedida aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, 

ante a ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido, 

convém oportunizar que a parte comprove o preenchimento dos 

respectivos pressupostos, na forma dos arts. 98, caput, e 99, § 2º, do 

CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do aludido dispositivo constitucional. A 

propósito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE 
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PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte". 

(AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015); 

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). Isto posto, intime-se o requerente para, no prazo de 15 dias, 

comprovar a hipossuficiência sustentada ou, querendo, recolher as 

custas e despesas processuais, sob pena de cancelamento no 

distribuidor e extinção do processo, a teor dos arts. 290 e 321, parágrafo 

único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, 13 de julho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006660-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M.F. DA CRUZ ENGENHARIA (EXECUTADO)

MARCELO FERREIRA DA CRUZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006660-38.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: M.F. DA CRUZ ENGENHARIA, MARCELO 

FERREIRA DA CRUZ Vistos etc. O preparo da causa é pressuposto de 

constituição e validade da relação jurídica processual, sem o que esta não 

se consubstancia, cuja a prova deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 

319, 320 e 321 do CPC. A ausência deste pressuposto é causa de 

extinção do processo, a teor do art. 485, inciso IV, do CPC, sendo que 

“será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de 

seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290, equivalendo ao 

indeferimento da inicial, conforme dispõem os arts. 330, inciso IV, e 485, 

inciso I, todos do mesmo Diploma Instrumental. Destarte, determino à parte 

autora para, querendo, no prazo de 15 dias, comprovar o recolhimento 

das custas e despesas judiciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição do presente feito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 13 de 

julho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006702-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006702-87.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DAVID 

CORREIA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. De ver que o 

presente feito está endereçado ao Juizado Especial desta comarca, com 

possível distribuição equivocada a este juízo. Portanto, intime-se a parte 

autora, para em 05 dias, esclarecer se a ação em tela deve tramitar 

perante este ou aquele juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 13 de julho 

de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006715-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006715-86.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DAVID 

CORREIA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. De ver que o 

presente feito está endereçado ao Juizado Especial desta comarca, com 

possível distribuição equivocada a este juízo. Portanto, intime-se a parte 

autora, para em 05 dias, esclarecer se a ação em tela deve tramitar 

perante este ou aquele juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 13 de julho 

de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006359-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER MATEUS THIEMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMILDO SERGIO DA SILVA OAB - SP202480 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS 

AUTOMOTORES DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006359-91.2018.8.11.0015. AUTOR: ROGER MATEUS 

THIEMES RÉU: ASSOCIACAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS 

AUTOMOTORES DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. O requerente 

pugnou a concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é 

destinado aos hipossuficientes que não têm condições de pagar as 

custas e despesas do processo. Todavia, na linha do art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal, a assistência jurídica integral e gratuita será 

concedida aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido, convém 

oportunizar que a parte comprove o preenchimento dos respectivos 

pressupostos, na forma dos arts. 98, caput, e 99, § 2º, do CPC; da Lei nº 

1.060/1950; e do aludido dispositivo constitucional. A propósito: "AGRAVO 

DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 17/06/2015); “APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE 

PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). Isto posto, intime-se o requerente para, no prazo de 15 dias, 

comprovar a hipossuficiência sustentada ou, querendo, recolher as 

custas e despesas processuais, sob pena de cancelamento no 

distribuidor e extinção do processo, a teor dos arts. 290 e 321, parágrafo 

único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, 13 de julho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006812-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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GILSON GARBULHA DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS OAB - MT24613/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DILSON LEONIR KYNAST (REQUERIDO)

CCS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006812-86.2018.8.11.0015. REQUERENTE: GILSON 

GARBULHA DO PRADO REQUERIDO: CCS ADMINISTRADORA DE 

CONDOMINIOS EIRELI - ME, DILSON LEONIR KYNAST Vistos etc. O 

preparo da causa é pressuposto de constituição e validade da relação 

jurídica processual, sem o que esta não se consubstancia, cuja a prova 

deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A 

ausência deste pressuposto é causa de extinção do processo, a teor do 

art. 485, inciso IV, do CPC, sendo que “será cancelada a distribuição do 

feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a 

teor do art. 290, equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem 

os arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma 

Instrumental. Destarte, determino à parte autora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, comprovar o recolhimento das custas e despesas judiciais, 

sob pena de cancelamento da distribuição do presente feito. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 13 de julho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006814-56.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE TEIXEIRA MENDES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006814-56.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ALINE TEIXEIRA MENDES 

Vistos etc. E de ver que o autor pretende o proveito correspondente ao 

valor das parcelas vencidas e vincendas, porém atribuiu à causa o mero 

valor das parcelas vencidas. Entretanto, o valor da causa deverá 

corresponder ao proveito econômico pretendido, no caso em questão o 

valor deve ser o valor que o autor pretende de proveito econômico, 

inclusive as custas e taxas judiciárias que não foram juntadas ainda, 

devem ser arrecadadas com base neste valor. Ademais, não foi 

comprovada pela parte requerente a mora da parte devedora, sem a mora, 

ausente requisito imprescindível, e significa falta de pressuposto 

processual de existência e validade da relação jurídica processual. É 

documento essencial para o prosseguimento do feito. Destarte, determino 

à parte autora para, querendo, no prazo de 15 dias: a) corrigir o valor da 

causa conforme a proficuidade almejada; b) que efetue o recolhimento das 

custas e despesas judiciais, em conformidade com o valor da causa 

corrigido; c) que seja comprovada a mora da devedora, sob pena de 

cancelamento da distribuição do presente feito, disciplina dos arts. 290, 

291, 292, 319, 485, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 13 de julho 

de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006839-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CESAR GOMES DA COSTA (EXECUTADO)

CLAUDITO JOSE DA COSTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006839-69.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: CLAUDITO JOSE DA 

COSTA, LUIZ CESAR GOMES DA COSTA Vistos etc. O preparo da causa 

é pressuposto de constituição e validade da relação jurídica processual, 

sem o que esta não se consubstancia, cuja a prova deverá instruir a 

inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A ausência deste 

pressuposto é causa de extinção do processo, a teor do art. 485, inciso 

IV, do CPC, sendo que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, 

intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290, 

equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem os arts. 330, 

inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma Instrumental. Destarte, 

determino à parte autora para, querendo, no prazo de 15 dias, comprovar 

o recolhimento das custas e despesas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição do presente feito. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, 13 de julho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 227622 Nr: 4211-32.2015.811.0015

 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: ERICKSON PEDRO AGUIAR, ZELINDA DE FÁTIMA 

RODABEL

 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: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, GABRIELA SEVIGNANI - 

OAB:OAB/MT.20.064, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 Intimem-se as partes para manifestarem, no prazo comum de 10 (dias) 

dias, acerca do laudo pericial acostado às fls.220/225.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 192952 Nr: 14665-42.2013.811.0015

 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: SAN DIEGO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA, FERNANDA DE 

MATTOS VALÉRIO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUDINEY RODRIGUES 

FERNANDES - OAB:OAB/MT 18677, RODOLFO FARES PAULO - 

OAB:OAB/MT 17.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANN LOPES CARASSA - 

OAB:20.715-MT, ANGELIZA NEIVERTH SEGURA - OAB:MT/13.851, 

ELIANA MACIEL ESCOBAR - OAB:16695/MT, MARCELO SEGURA - 

OAB:MT/4.722 - A

 Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, 

hei por julgar parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para o 

fim de declarar a resolução do Contrato de Compromisso de Compra e 

Venda acostado às p. 26 e 29/39 dos autos, retornando as partes ao 

status quo ante. Nesse passo, a parte requerente restituirá aos 

requeridos a quantia recebida, podendo reter o correspondente a 20% do 

valor, a título de perdas e danos, nas bases retro expendidas. 

Considerando que a parte requerente decaiu em parte mínima dos seus 

pedidos, condeno a parte requerida a pagar as custas e as despesas 

processuais, bem como os honorários advocatícios da contraparte, os 

quais arbitro em 10% sobre o valor total pago pelos requeridos, sendo 

este o conteúdo econômico efetivo da causa, nos termos do art. 85, § 2.º, 

incisos I a IV, do Código de Processo Civil.Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

recorrida para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, 

subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos.Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da 

CNGC.Preclusas as vias recursais, 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.: 247411 Nr: 16768-51.2015.811.0015

 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 OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELTON CRUZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que os RECURSOS DE APELAÇÃO interposto pela parte 

requerida foi protocolado no prazo legal.

 CERTIFICO AINDA que conforme autorizado pela legislação vigente, 

INTIMO a Parte Requerente, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem as CONTRARRAZÕES ao referido Recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 17462 Nr: 1088-17.2001.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITALE INDUSTRIAL NORTE S/A. sucessora 

de SINOP AGROQUIMICA, CARLOS VIAN, EMILIO DIVINO RODRIGUES, 

LEANDRO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laura Gabriela Balbinot dos 

Anjos - OAB:18077/O, OTILIO RIBEIRO NETO - OAB:OAB/MT 13332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE PAULA 

GOMES - OAB:149.869/SP, DAYANNE BIZERRA MACCARINI - OAB:MT 

16.508, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 Intime-se a advogada da parte requerente acerca do desarquivamento 

dos autos para, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 17767 Nr: 452-90.1997.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMHDAL, HOZ

 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: ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:10.004- A/MT

 Vistos etc.

Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em 

instituição financeira, que DEFIRO, posto que obediente à gradação legal 

do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar 

na ordem preferencial da Lei, não se olvidando que a execução é 

promovida em benefício da parte exequente, de modo menos oneroso para 

o executado (art. 805 do CPC), sendo que não sugere maior gravidade a 

penhora de dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo e a 

efetividade da prestação jurisdicional.

Logo, PROCEDA-SE à pesquisa online, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema BACENJUD, em nome dos executados Industrial 

Madeireira HZ da Amazônia Ltda., inscrita no CNPJ nº 

000.341.064/0001-56; e Helmuth Otto Zubler, inscrito no CPF nº 

131.136.319-04, até o limite do crédito em execução, na quantia de R$ 

240.737,37 (duzentos e quarenta mil setecentos e trinta e sete reais e 

trinta e sete centavos). Se exitoso o bloqueio de importância, determino 

seja transferida para a conta de depósitos judiciais, vinculando-o a este 

processo, e sequente intimação das partes. Se penhorados valores, 

informe imediatamente à conta depósitos judiciais, para as medidas de 

mister.

INTIMEM-SE os executados da constrição realizada nos autos, para que 

querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 

525, do aludido Codex.

Caso os executados não apresentem embargos no prazo legal, 

certifique-se o necessário, intimando-se a parte exequente para, em 05 

dias, apresentar conta bancária para a respectiva transferência.

Inteligência específica do art. 854, § 3.°, do citado digesto adjetivo, com as 

orientações operacionais do art. 515 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso.

Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja bloqueado valor 

ínfimo, intime-se a parte exequente requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo sem julgamento do 

mérito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 65520 Nr: 5176-59.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERINGUEIRA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS 

LTDA., JOSE DE ARRUDA PINTO, AUTO POSTO DOS INGÁS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:OAB/3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, 

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN 

PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 Vistos etc{...}.INTIMEM-SE a parte executada da constrição realizada nos 

autos, para que querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias, nos 

termos do art. 525, do aludido Codex.Caso a parte executada não 

apresentem embargos no prazo legal, certifique-se o necessário, 

intimando-se a parte exequente para, em 05 dias, apresentar conta 

bancária para a respectiva transferência.Inteligência específica do art. 

854, § 3.°, do citado digesto adjetivo, com as orientações operacionais do 

art. 515 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça de Mato Grosso.Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso 

seja bloqueado valor ínfimo, intime-se a parte exequente requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento do mérito.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 74772 Nr: 3153-09.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OBJETIVA AGRÍCOLA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAN JOSÉ SCHUNAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:MT - 10.082/O, FERNANDO MASCARELLO - 

OAB:11726/MT, XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - OAB:MT/13.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc{...} Caso a parte executada não apresente embargos no prazo 

legal, certifique-se o necessário, intimando-se a parte exequente para, em 

05 dias, apresentar conta bancár ia para a respect iva 

transferência.Inteligência específica do art. 854, § 3.°, do citado digesto 

adjetivo, com as orientações operacionais do art. 515 da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso.Não 

havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja desbloqueado valor ínfimo, 

defiro subsidiariamente a pesquisa on line, com ordem de indisponibilidade, 

por meio do sistema RENAJUD, compatível com o valor do crédito em 

execução. Se exitoso o bloqueio de veículos, determino seja feita restrição 

virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a este 

processo, com vistas à parte credora para se pronunciar em 05 dias. Se 

aceito o bem constritado, penhore-se, mediante termo nos autos, 

intimando-se a parte executada, inclusive acerca do seu encargo como 

depositário judicial, ressalvada a possibilidade, justificadamente, de o bem 

ser entregue a parte exequente sob a mesma responsabilidade, qual seja, 

depositário judicial, na forma do art. 840, § 2º do CPC. Em se tratando de 

execução judicial, aplicam-se à espécie, por força no art. 711, parágrafo 

único do CPC. Sobre a avaliação, digam as partes em 10 dias, sobretudo a 

credora se pretende adjudicação ou indicando desde logo a forma de 

alienação pretendida. Não sendo requerida a adjudicação e nada mais 

reclamado, aos demais atos de alienação pela forma que foi 

indicada.Defiro o pedido de p. 157. Expeça-se certidão, entregando-a ao 

exequente para fins de protesto ou inscrição nos cadastros de restrição 
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ao crédito que lhes interessar.Após, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo de 05 dias.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 9853 Nr: 3289-50.1999.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANICE REGINA PRADO RIBERIO - ME, 

IRANICE REGINA PRADO RIBEIRO, NILTON NORA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT - 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT - 16.691/A

 Vistos etc.

Defiro a pretendida pesquisa online, por meio do sistema INFOJUD, de 

modo a obter a última declaração de imposto de renda, para localização de 

bens da parte executada.

Com a resposta, determino que as informações oriundas da Receita 

Federal sejam encartadas nos autos, o qual passará a correr em segredo 

de justiça, devendo a secretaria proceder com o necessário para 

identificação visual de tal condição.

Cumprida as diligências acima, intime-se a parte exequente para se 

manifestar, no prazo de 05 dias, requerendo o que for de direito.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 167168 Nr: 2014-12.2012.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTINA HELENA IBRAHIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16.561-MT, EVERTON COVRE - OAB:15.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a pretendida pesquisa online, por meio do sistema INFOJUD, de 

modo a obter a última declaração de imposto de renda, para localização 

endereços do requerido.

 Com a resposta, determino que as informações oriundas da Receita 

Federal sejam encartadas nos autos, o qual passará a correr em segredo 

de justiça, devendo a secretaria proceder com o necessário para 

identificação visual de tal condição.

Cumprida as diligências acima, intime-se a parte requerente para se 

manifestar, no prazo de 05 dias, requerendo o que for de direito.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 231961 Nr: 6837-24.2015.811.0015

 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: TAYNARA SILVA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8506 - A, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A

 CERTIFICO que os RECURSOS DE APELAÇÃO interposto pela parte 

requerida, foi protocolado no prazo legal.

 CERTIFICO AINDA que conforme autorizado pela legislação vigente, 

INTIMO a Parte Requerente, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente as CONTRARRAZÕES ao referido Recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 31237 Nr: 1897-36.2003.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Por ser inexitosa a pesquisa de ativos financeiros em nome do executado, 

pugnou a parte exequente o bloqueio de veículos mediante sistema 

RENAJUD, que defiro.

Logo, proceda-se a pesquisa online, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema RENAJUD, compatível com o valor do crédito em 

execução. Se exitoso o bloqueio de veículos, determino seja feita restrição 

virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a este 

processo, com vistas à parte credora para se pronunciar em 05 (cinco) 

dias.

 Intime-se a parte requerida da constrição realizada nos autos, para que 

querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias.

Após, cumpridas as diligencias retro, intime-se o requerente para, no 

prazo de 10 dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção, por abandono.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 292572 Nr: 3821-91.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE ENSINO OCTÁVIO BASTOS FEOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÂNGELA MARIA DOMINGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FERREIRA SIQUEIRA - 

OAB:OAB/SP 148.032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado da parte requerente para manifestar, no prazo legal, 

acerca da Certidão Negativa do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 65679 Nr: 5335-02.2005.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS CESAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA DE LIMA 

GONÇALVES - OAB:MT/9062-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 "Intime-se pessoalmente a parte autora para se manifesar, em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Intime-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 129496 Nr: 8711-20.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDILIA ROSALINA VILANOVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE SANTANA 

BONDESPACHO DO NASCIMENTO - OAB:16512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORBERTO TARGINO - OAB:

 Intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, 

acerca do cálculo acostado às fls. 151/155.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 80956 Nr: 9274-53.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO RONCATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO ANDRIGHETTI ADAMES, MARIANO 

ANDRIGHETTI ADAMES, CELESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERONATTO - 

OAB:8916/MT, HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - OAB:7483-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSARA APARECIDA 

ANDRADE LIMA - OAB:OAB/AC 4195, VILSON BAROZZI - 

OAB:6791-B/MT

 Vistos etc.

 Em atenção ao pleito de p. 259, manifeste-se a parte exequente em 05 

dias. Acaso discordar, conclusos os autos para confirmar ou nomear 

perito, as exoensas do exequente.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 130373 Nr: 9588-57.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL, 

MILTON HENRIQUE ZIMPEL, SÉRGIO RUDIMAR ZIMPEL, CARLOS ROBERTO 

ZIMPEL, AIRTON FRANCISCO ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521 - MT, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11.945-B/MT, 

HELENISE SESTI REGHELIN - OAB:OAB/RS57752, JOÃO BATISTA 

FERREIRA - OAB:10962-B/MT, JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12192/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista que não houve o pagamento integral da obrigação pelos 

executados, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos bens objeto 

da garantia anotada na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 

13/73238-2 (p. 16/23 e p. 18/20), conforme pleiteado às p. 96/97, lavrando 

os autos e intimando-se desde logo a parte executada de tais diligências, 

inclusive seus cônjuges, em se tratando de imóveis. Se a parte executada 

tiver advogado, a intimação retro será feita na pessoa deste.

Não encontrada a parte devedora, o senhor meirinho deverá arrestar-lhe 

tantos bens quantos bastem para resguardar a execução, inclusive 

servindo-se de eventuais indicações da parte credora, procedendo-se de 

acordo com o art. 830 do CPC.

Após, manifeste a parte exequente requerendo o que entender devido 

para o prosseguimento da execução, em 05 dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 167199 Nr: 2044-47.2012.811.0015

 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: ELIANE AGUERO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A, BANCO BRADESCO 

S.A., MOTO IDEAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN ROHLING DUPIM 

CARVALHO - OAB:14725/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CÉSAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT, MAIZA EMANUELY 

DALAZEM PEREIRA - OAB:MT 15.342, REBEKA VIEIRA - OAB:MT - 

14.392-A

 Vistos etc.

 Intime-se a parte requerida, para em 05 dias, apresentar os documentos 

originais remanescentes (p. 64, 67/68, 70, 92/93), conforme determinado 

na r. decisão de p. 175.

Se não apresentados, proceda o expert nomeado pelo juízo, Sr. Carlos 

Fernando Ferraciolli, com a perícia grafotécnica na forma determinada (p. 

155).

Intime-se, no mais, a autora para comparecer no dia e hora designado pelo 

expert, (30/07/2018 às 13:00 horas), para fornecer assinaturas para 

padrão de confronto, consoante por ele suplicado.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 114815 Nr: 7661-90.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO REDIVO, SERAFIM REDIVO, 

PRIMA REDIVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, apresentar 

demonstrativo analítico do débito devidamente atualizado, haja vista não 

ter sequer indicado a quantia que pretende ver bloqueada.

 Após, retornem-me os autos conclusos para deliberações pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 2114 Nr: 24-11.1997.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES L.C.M. LTDA, CLÁUDIO 

APARECIDO PEREIRA PINTO, LÁZARO ANTUNES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ANTONIO STUANI - 

OAB:6116-B/MT

 Ante a resposta do ofício expedido às fls.406, manifeste-se o exequente 

requerendo o que de direito, em igual prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 199868 Nr: 2569-58.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROINSUMOS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO COCATTO FILHO, MARIA DE FÁTIMA 

PRECE COCATTO, JOSEMAR COCATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDIMAR ROMMEL - 

OAB:8238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 CERTIFICO que os Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. 

Assim, nos termos do art. 1023 do CPC, intime-se a parte exequente para, 

querendo apresentar as Contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 165604 Nr: 445-73.2012.811.0015

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. TOMAZINE & POLLO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Busca e apreensão visando a restituição do veículo descrito na inicial, 

alienado fiduciariamente em favor do banco Bradesco Administradora de 

Consórcios Ltda.

Entre uma tentativa e outra, o veículo foi encontrado, porém, sucateado, 

conforme certidão e fotografias de p. 58/59, ocasião em que o 
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representante legal da parte requerente manifestou o desinteresse em sua 

apreensão e depósito.

Pleito de p. 62, indicando novo endereço para o cumprimento do mandado. 

À p. 74 requereu prazo e, em seguida, postulou pela expedição de ofício 

ao Serasa, bem como à Delegacia da Receita Federal, TRE e Infojud, a fim 

de obter novos endereços da parte requerida para prosseguimento efetivo 

da demanda e, por fim, ante a não localização do bem, segundo aduziu, 

requereu o arquivamento provisório dos autos até a localização do bem.

Relatado o necessário.

Decido.

Verificado que o veículo, objeto da busca e apreensão, foi, sim, 

encontrado, mas não foi aceito pela parte requerente, por estar 

sucateado. No entanto não houve a citação do requerido.

Visto ainda que a parte requerente peticionou às p. 62, 77/79, 80/81 e 

83/84, com pedidos vazios, estéril, sem manusear o processo com zelo.

 Ora, o bem foi localizado, porém em condições sucateadas, só não foi 

removido e depositado em mãos do representante legal da parte autora 

por puro desinteresse, não havendo que se falar em suspensão do 

processo para localizá-lo.

 Posto isto, intime-se a parte requerente para dar andamento efetivo ao 

feito, em 05 dias.

Se nada for requerido, intime-se pessoalmente a parte autora, ciente que 

seu silêncio implicará na extinção do processo, por abandono.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 87354 Nr: 4796-65.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENILSON CARVALHO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA MARIA CARNEIRO 

BUSTAMANTE SANTANA - OAB:7156-B/MT, LEANDRO GOUVEA DE 

ASSIS - OAB:OAB/MT 18.434

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO GONDIM DOS 

SANTOS - OAB:3176/TO

 Vistos etc.

 Em razão da certidão de p. 98, informe ao juízo da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Peixoto de Azevedo/MT acerca da inexistência de bens e/ou 

valores penhorados neste feito, o que impossibilita a penhora no rosto dos 

autos.

No mais, intime-se a parte exequente para promover o regular 

prosseguimento do feito, pleiteando o que entender devido, em 05 dias, 

ciente de que seu silêncio implicará no arquivamento do processo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 190716 Nr: 12227-43.2013.811.0015

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ALVES CAMILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALINE BUENO FERNANDES - 

OAB:OAB/MT.15.847, SIRLENE DE JESUS BUENO - OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 Intime-se o advogado da parte requerente para manifestar, no prazo legal, 

acerca da petição acostada às fls. 172.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 88979 Nr: 6340-88.2007.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA M. B. DA SILVA - ME, NEUZA MARIA 

BARBOSA BERTELLI, PLINIO ANTONIO BERTELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - 

OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B, RODRIGO MOREIRA GOULART - OAB:13439-A/MT

 Vistos etc.

Manifestem-se as partes, em 05 dias, quanto aos julgamentos dos 

recursos interpostos na ação revisional (cód. 79772), eis que o processo 

se encontra suspenso pela r. decisão de p. 201, cientificando de que o 

seu silêncio implicará no prosseguimento do feito.

Em igual prazo e sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

intimem-se as partes para especificarem as provas que ainda pretendam 

produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Após, façam-me os autos conclusos para julgamento antecipado da lide.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 257695 Nr: 2330-83.2016.811.0015

 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: ADILSON JACINTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIDERA SEMENTES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA ZAMBIASI - 

OAB:14.471-A, Paula Dall Pizzol Moreira - OAB:20351-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:21081/MT, RAFAEL BICCA MACHADO - OAB:OAB/RS 

44.096

 Assim, chamo o feito a ordem, para determinar a emenda da 

reconvenção, nos termos do art. 319, inciso V, do CPC, atribuindo valor a 

causa, no prazo de 15 dias, sob pena de seu indeferimento, pela 

inobservância do art. 319, e a teor dos arts. 321 e 485, inciso I, todos do 

aludido Codex.Cumprida a determinação retro, intime-se a parte 

reconvinda para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consoante o disposto no art. 343, § 1.º, do CPC.De outro norte, verificada 

a cisão parcial da requerida Nidera Sementes Ltda. com a COFCO - 

International Grãos e Oleaginosas Ltda., conforme alteração contratual de 

p. 312/346, razão pela defiro o pleito de p. 296.Promova a alteração 

processual da parte requerida para constar o nome Nidera Seeds Brasil 

Ltda. no polo passivo da demanda.Anote-se o nome do patrono constituído 

à p. 296.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 93948 Nr: 996-92.2008.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGEU BARBOSA LOPES, IZETE FELIX BARBOSA 

LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO DO CARMO ADORNO - 

OAB:OAB/MT 8.615, Marcelo Yuji Yashiro - OAB:16250, WESLEY 

MANFRIN BORGES - OAB:8867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Vistos etc.

Anote-se como cumprimento de sentença.

Certifique a senhora gestora sobre o julgamento do mérito do recurso de 

agravo de instrumento nº 171578/20014 – Classe CNJ - 202, eis que o 

feito está suspenso até que a Câmara Julgadora decida-o (p. 343/346).

Se necessário, oficie-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 181175 Nr: 2067-56.2013.811.0015

 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): ANTONIO GONÇALVES DE AGUIAR NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029718/7/2018 Página 391 de 507



OAB:16.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o decurso do prazo requerido no pleito de p. 87, intime-se a parte 

autora para manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 

05 dias, ciente de que sua inércia resultará na extinção do processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 264287 Nr: 6117-23.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO CANDIDO CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CARLOS 

ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES MATTEW 

MERRIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178-MT, ELIZANGELA BRAGA ALTOÉ - OAB:OAB MT 16.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de liquidação de sentença proferida na Comarca de Rio 

Branco/AC, ajuizada por Sérgio Cândido Cabral.

Os requeridos Ympactus Comercial Ltda., Carlos Roberto Costa e Carlos 

Nataniel Wanzeler foram devidamente intimados da decisão de p. 178, 

conforme p. 189/191, restando sem intimar apenas James Mattew Merril.

Petição da exequente de p. 195, em que requer a intimação por edital do 

executado James Mattew Merril, tendo em vista que não fora localizado, e 

encontra-se foragido, conforme informações noticiadas em sites, juntando 

cópias.

É o breve relatório.

 Decido.

Com efeito, execução envolvendo a famosa Telexfree, nome jurídico 

Ympactus Comercial Ltda., e seus sócios. Dois destes e a pessoa jurídica, 

já se encontram devidamente intimados, enquanto que o executado James 

Mattew Merril encontra-se foragido.

O exequente aduziu que na ação principal na Comarca de Rio Branco os 

executados já se encontram bens penhorados suficientes para garantir o 

cumprimento da sentença, servindo a intimação do referido executado, 

para dar regular prosseguimento ao feito.

É de conhecimento deste magistrado que em cumprimento de sentença a 

tramitar na 3ª Vara desta Comarca, onde consta os executados como 

parte, também não foram encontrados, e, citados por edital, 

compareceram nos autos e apresentaram defesa.

Nessas circunstâncias, pesquisar outros endereços do executado é 

apenas adiar o cumprimento da sentença, já tão moroso, sendo proferida 

em 16 de setembro de 2015 (p. 161).

Assim sendo, é cabível, sim, a intimação editalícia, pois o referido réu está 

em local incerto e não sabido, a teor do art. 256, inciso II, do CPC.

Isto posto, defiro a intimação editalícia do executado James Mattew Merril, 

com prazo de 20 dias, cumpridos os requisitos do art. 257 do CPC.

Expeça-se edital. Publique-se.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 255635 Nr: 1231-78.2016.811.0015

 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 RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JOÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:OAB/SP 236.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WILSON CARDOSO 

DINIZ - OAB:2523

 Vistos etc.

HOMOLOGO A TRANSAÇÃO entabulada à p. 134/137, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos.

Vencido o prazo do acordo de p. 134/137, manifeste a parte autora, em 05 

dias, sobre o integral cumprimento da avença, ciente de que seu silêncio 

será interpretado como quitação total da quantia acordada e consequente 

extinção do processo, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 188467 Nr: 9773-90.2013.811.0015

 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: JOVES ANICER FRANCISCO, MARILENE CARRARO 

FRANCISCO, NELSON BARRIONUEVO ARCHILA, MARIA MADALENA 

FRANCISCO BARRIONUEVO, LUZIA NEIDE FRANCISCO DA FREIRIA, ITALO 

DOS SANTOS, APARECIDA FRANCISCO DOS SANTOS, ANA FRANCISCO 

DOS SANTOS, VALTEIR FRANCISCO BARRIONUEVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL AUGUSTO FOLEIS, ARTUR 

WATSON SILVEIRA, JOÃO BATISTA MORAES SANTOS, CELSO LUIS 

ANDREU PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA VANDERLEI POMMER 

SENN - OAB:14810/MT, ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN - 

OAB:14480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Anote-se como cumprimento de sentença.

Indefiro o pedido de p. 239 e determino o desentranhamento da petição e 

documentos de p. 239/241. Entregue-os à subscritora, eis que Jacob 

Francisco Neto não faz parte da relação processual.

No mais, por se tratar de cumprimento de sentença, intime-se a parte 

exequente para promover o andamento processual devido, em 05 dias, 

ciente de que sua inércia implicará no arquivamento deste.

Intimem-se.

Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 286366 Nr: 23-25.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICLEBERSON DE SANTANA MILAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUARES DOMINGOS DOS SANTOS, 

ALEXANDRA MARCOLINA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DOUGLAS 

DEBASTIANI GUINDANI - OAB:18320/0 OAB/MT, MIGUEL TAVARES 

MARTUCCI - OAB:9672 A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERCIO ERNO KETZER - 

OAB:5072/MT, VALMIR ANTONIO DE MORAES - OAB:4933/MT

 (...), determino a intimação da parte autora, por meio de seu advogado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos autos acerca 

das petições e documentos de fls. 259/287 e 289/296, sob pena de 

preclusão.3. Sem prejuízo da determinação acima, em conformidade com o 

artigo 357, § 3º do Código de Processo Civil, designo audiência de 

saneamento e organização do processo para o dia 10 de outubro de 2018, 

às 14h00min.3.1. Intimem-se as partes e seus advogados para que 

compareçam à audiência.4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 267584 Nr: 8111-86.2016.811.0015

 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: HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUARES DOMINGOS DOS SANTOS, 

ALEXANDRA MARCOLINA DE OLIVEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DOUGLAS 

DEBASTIANI GUINDANI - OAB:18320/0 OAB/MT, MIGUEL TAVARES 

MARTUCCI - OAB:9672 A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERCIO ERNO KETZER - 

OAB:5072/MT, VALMIR ANTONIO DE MORAES - OAB:4933/MT

 (...)determino a intimação do requerente Hildebrando José Pais dos 

Santos, pessoalmente e por meio de seus procuradores, para que devolva 

os bens individualizados e descritos no auto de reintegração de posse de 

fls. 535/577, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) 

até o dia 16.08.2018, até às 17h00min, no imóvel em que se encontravam 

anteriormente. Expeça-se o respectivo mandado de restituição.2.7. 

Consigno, por oportuno, não ser cabível, nestes autos, discussão acerca 

de eventuais prejuízos decorrentes do depósito, os quais devem, se for o 

caso, ser formulados através do meio processual cabível.3. Em 

conformidade com o artigo 357, § 3º do Código de Processo Civil, designo 

audiência de saneamento e organização do processo para o dia 10 de 

outubro de 2018, às 14h00min.3.1. Intimem-se as partes e seus 

advogados para que compareçam à audiência.4. Com relação aos demais 

pedidos pendentes, em especial acerca da perícia e honorários, postergo 

a análise para a audiência acima designada.5. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 226325 Nr: 3524-55.2015.811.0015

 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: JUARES DOMINGOS DOS SANTOS, ALEXANDRA 

MARCOLINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS, 

JOÃO CARLOS PONZIO DOS SANTOS, EDIVALDO MAURICIO 

SEMENSOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERCIO ERNO KETZER - 

OAB:5072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ASSIS DIAS DE 

FREITAS - OAB:5802/MT, JOSE DOS SANTOS NETO - OAB:OAB/MT 

3.677-A, WILSON ROBERTO MACIEL - OAB:5983/MT

 (...)Em conformidade com o artigo 357, § 3º do Código de Processo Civil, 

designo audiência de saneamento e organização do processo para o dia 

10 de outubro de 2018, às 14h00min.2.1. Intimem-se as partes e seus 

advogados para que compareçam à audiência.3. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 198390 Nr: 1318-05.2014.811.0015

 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: JOANA RODRIGUES MOREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZUL LINHAS AÉREAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SILVANO FERREIRA 

DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 1318-05.2014.811.0015, 

Protocolo 198390, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001523-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEANE SILVA PINTO (EXECUTADO)

 

Intimar 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 Boa Esperança, devendo 

para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar 

Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de guia 

diligência – adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar 

bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para 

posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000945-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO MIRANDA DE SOUZA (EXECUTADO)

PURO CAFE GOURMET EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado do credor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito de duas (2) diligências ao Oficial de Justiça, a fim de proceder 

o cumprimento do mandado de citação, no bairro setor comercial, devendo 

para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar 

Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de guia 

diligência – 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013459-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A (ADVOGADO)

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO)

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANADIRA JACOBOSKI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Certifico e dou fé, eu, NILZETE DOS 

SANTOS, Oficiala de Justiça, que em cumprimento ao respeitável 

mandado, por determinação do meritíssimo Juiz de Direito da Terceira Vara 

do Fórum desta Comarca de Sinop/MT, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A 

CITAÇÃO DA REQUERIDA, ANADIRA JACOBOSKI em virtude de não 

encontrá-la, no endereço fornecido no mandado, sito a Rua das Azaléias, 

n. 619, Bairro: Jd. Botânico, Cidade: Sinop/MT, encontrei o terreno vazio, a 

casa que havia nele, foi demolida, solicitei informações na casa de 

esquina, vizinha ao endereço, nº 1263, falei com o Sr. Riciere, o qual me 

informou que há aproximadamente 40 dias os vizinhos se mudaram, não 

sabendo ele informar o endereço atual deles e também não soube informar 

se nessa casa Residia Anadira Jacoboski . Face ao exposto, devolvo o r. 

mandado em Cartório, para os devidos fins. Dou fé. SINOP/MT, 16 de 

fevereiro de 2018. NILZETE DOS SANTOS Oficial de Justiça

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001913-16.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S PACOLA COMERCIO E TRANSPORTES DE CEREAIS - EPP (EXECUTADO)

SERGIO PACOLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001913-16.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO 
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BRADESCO S.A. EXECUTADO: S PACOLA COMERCIO E TRANSPORTES 

DE CEREAIS - EPP, SERGIO PACOLA Vistos, etc... Intime-se o Exequente 

para que dê prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, e não havendo 

manifestação, intime-se pessoalmente o representante legal do Exequente, 

consignando as mesmas advertências. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006636-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REBECA RENATA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEANE DE SANTANA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006636-44.2017.8.11.0015. AUTOR: REBECA RENATA 

DE OLIVEIRA RÉU: JOSEANE DE SANTANA SILVA Vistos, etc... Intime-se 

a executada para que cumpra a sentença proferida nestes autos, ID. 

10327627, na forma como requerida, ID. 14149308, sob pena de aplicação 

da multa de 10% sobre o valor da condenação e mais honorários 

advocatícios em 10%, ficando ciente que findo o prazo sem pagamento 

inicia-se automaticamente o prazo de 15 dias para o oferecimento de 

impugnação, conforme art. 525 do CPC. Em caso de pagamento, façam-me 

os autos cls. para extinção, caso contrário, intime-se a Exequente para 

que, no prazo de cinco dias, dê prosseguimento ao feito, requerendo o 

que entender de direito, sob pena de arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011684-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS (RÉU)

DIEGO MARTIN PAES DE BARROS (RÉU)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, no bairro Setor Industrial, 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.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007002-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GISLENE TOMKIEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007002-49.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: LOTTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EXECUTADO: GISLENE TOMKIEL 

Vistos, etc... Intime-se a Requerente para que efetue o pagamento das 

custas judiciais vinculadas ao presente feito na forma como determinada 

no Provimento 22/2016 da Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso, 

art. 2º e parágrafos, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006271-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE DEUS NETO OAB - RJ135506 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANIBAL LAURO VIANA (EXECUTADO)

VIANA & VIANA LTDA - EPP (EXECUTADO)

EDUARDO MARQUES VIANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006271-53.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO DA 

AMAZONIA SA EXECUTADO: VIANA & VIANA LTDA - EPP, ANIBAL 

LAURO VIANA, EDUARDO MARQUES VIANA 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 encontrados os 

executados, 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001025-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MARTINEZ GALDAO DE ALBUQUERQUE OAB - SP0200274A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO REINALDO DOMINGUES (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001025-76.2018.8.11.0015. AUTOR: COOPERATIVA DE 

ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS DA CARGILL RÉU: 

JULIO REINALDO DOMINGUES Vistos, etc... Cite-se o réu para que efetue 

o pagamento do débito, devidamente acrescido de 5% de honorários 

advocatícios, ou ofereça embargos, tudo no prazo de 15 dias, art. 701 e 

702 do referido diploma. Faça constar no mandado que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o 

depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e 

de honorários de advogado, o devedor poderá requerer que lhe sejam 

permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês, art. 701, § 5º 

do CPC. Fica advertida que se no referido prazo não oferecer embargos, o 

mandado de citação converter-se-á em título executivo judicial, art. 701, § 

2° do CPC. Havendo pagamento no prazo legal, o réu será isento do 

pagamento de custas processuais, art. 701, § 1º do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006953-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCIMAR ESTALK OAB - SP247302 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNNATH TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006953-08.2018.8.11.0015. AUTOR: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS RÉU: BRUNNATH TRANSPORTES 

LTDA - ME Vistos, etc... Considerando que a Autora manifestou não ter 

interesse na realização da audiência de conciliação/mediação, determino a 

citação da Ré para integrar a relação processual, intimando-a para que se 

manifeste em cinco dias sobre o interesse ou não na realização da 

referida audiência. Havendo interesse, façam-me os autos cls. para 

designar audiência de conciliação, caso contrário, ficará a Ré advertida de 

que o prazo para a contestação tem início a partir do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência, art. 335, II do CPC, ou após o prazo de 05 

dias concedidos para sua manifestação. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006820-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO 

HOSPITALARES LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LEVY NOGUEIRA DE BARROS OAB - SP235730 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006820-63.2018.8.11.0015. AUTOR: SODROGAS 

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO 

HOSPITALARES LTDA. RÉU: FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE 

SINOP Vistos, etc... Intime-se a Requerente para que efetue o pagamento 

das custas judiciais vinculadas ao presente feito na forma como 

determinada no Provimento 22/2016 da Corregedoria Geral de Justiça de 

Mato Grosso, art. 2º e parágrafos, no prazo de 15 dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição do feito. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006840-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE VILACA GAZZIERO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006840-54.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: JAQUELINE VILACA 

GAZZIERO Vistos, etc... Intime-se a Exequente para que efetue o 

pagamento das custas judiciais vinculadas ao presente feito na forma 

como determinada no Provimento 22/2016 da Corregedoria Geral de 

Justiça de Mato Grosso, art. 2º e parágrafos, no prazo de 15 dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006894-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F MUSIC PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006894-20.2018.8.11.0015. AUTOR: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI 

CELEIRO DO MT RÉU: F MUSIC PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME 

Vistos, etc... Intime-se a Requerente para que efetue o pagamento das 

custas judiciais vinculadas ao presente feito na forma como determinada 

no Provimento 22/2016 da Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso, 

art. 2º e parágrafos, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006921-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIREIRA HAAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VOLNEI CARLOS BRUCH OAB - RS29768 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COLONIZADORA SINOP S A (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006921-03.2018.8.11.0015. AUTOR: MADEIREIRA 

HAAS LTDA RÉU: COLONIZADORA SINOP S A Vistos, etc... Intime-se a 

autora para que cumpra o disposto no art. 319, VII do CPC, manifestando o 

seu interesse ou não na audiência de conciliação, bem como efetue o 

pagamento das custas judiciais vinculadas ao presente feito na forma 

como determinada no Provimento 22/2016 da Corregedoria Geral de 

Justiça de Mato Grosso, art. 2º e parágrafos, no prazo de 15 dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1005366-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VETERINARIA AGROBOI COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - EPP (AUTOR)

SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Outros Interessados:

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG0056526A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005366-48.2018.8.11.0015. AUTOR: SANTA IZABEL 

AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP, VETERINARIA 

AGROBOI COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - EPP RÉU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc... 

Proceda a intimação do sócio afastado nos endereços obtidos pelos 

sistemas disponíveis ao PJ/MT. O pedido de assistência judiciária gratuita é 

incompatível com o instituto da recuperação judicial, contudo, ainda que a 

parte não faça juz à concessão da gratuidade judiciária, revela-se viável o 

deferimento do parcelamento previsto no art. 98, § 6º, do CPC, a fim de 

possibilitar que a recuperanda arque com o elevado valor das custas 

iniciais em 10 parcelas, vencendo-se a primeira no prazo de 05 dias, e as 

demais no mesmo dia e nos meses subsequentes, sob pena de extinção 

da ação sem resolução do mérito. Havendo o pagamento da primeira 

parcela das custas processuais, e não sendo localizado o sócio, 

façam-me os autos cls. para apreciação do pedido de processamento da 

recuperação judicial, independentemente do consentimento do 

sócio/afastado, até porque, em havendo necessidade, sua autorização 
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poderá ser suprida por este juízo. Ciência ao M.P. Sinop, 16 de julho de 

2018. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010447-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDE RANGEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO UTIL ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - EPP (RÉU)

J. M. GRIEBLER - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro OAB - MT0003530S-A (ADVOGADO)

 

Intimar a advogada do autor para que, querendo no prazo de dez (10) dias 

apresente impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003418-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MONICA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO)

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO)

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO VIVIAN (RÉU)

MADEBOM - MADEIREIRA BOM JARDIM LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA TEREZINHA BANTLE OAB - MT0017363A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1003418-08.2017.8.11.0015. AUTOR: 

FABIANA MONICA SANTOS RÉU: MADEBOM - MADEIREIRA BOM JARDIM 

LTDA - EPP Vistos, etc. Nos termos do art. 339, § 2º do CPC, defiro o 

requerimento ID 13693422, devendo o Sr. Julio Vivian ser incluído no polo 

passivo da ação e citado nos termos do despacho inicial. Considerando a 

manifestação ID 13709983 e documentos que a instruíram, defiro à 

requerida Madebom os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003418-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MONICA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO)

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO)

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO VIVIAN (RÉU)

MADEBOM - MADEIREIRA BOM JARDIM LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA TEREZINHA BANTLE OAB - MT0017363A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1003418-08.2017.8.11.0015. AUTOR: 

FABIANA MONICA SANTOS RÉU: MADEBOM - MADEIREIRA BOM JARDIM 

LTDA - EPP Vistos, etc. Nos termos do art. 339, § 2º do CPC, defiro o 

requerimento ID 13693422, devendo o Sr. Julio Vivian ser incluído no polo 

passivo da ação e citado nos termos do despacho inicial. Considerando a 

manifestação ID 13709983 e documentos que a instruíram, defiro à 

requerida Madebom os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002216-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE FRANCISCA DE AGUIAR PENTIADO (REQUERENTE)

IVANTEL DE OLIVEIRA PENTIADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES OAB - MT0018677A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DA CUNHA PINTO NETTO (REQUERIDO)

SAMUEL PINHEIRO LOPES (REQUERIDO)

 

Intimar a advogada do autor para que no prazo de cinco (5) dias informe o 

atual e completo endereço dos requeridos Pedro da Cunha Pinto Netto, vez 

que o informado nos autos consta apenas o nome da cidade, e o Samuel 

Pinheiro Lopes a correspondência retornou com a informação de que não 

existe o número informado, para que posteriormente possam ser citados e 

intimados da audiência designada.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013761-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GONCALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO NEGATIVA Certifico em cumprimento ao respeitável 

mandado, supramencionado, por determinação do MM. Juiz de Direito da 3ª 

Vara Cível da Comarca de Sinop - MT, extraído dos autos de Ação de 

Busca e Apreensão com Pedido Liminar, que me dirigi ao endereço 

constante no mandado, mas NÃO FOI POSSÍVEL EFETUAR A APREENSÃO 

DO BEM INDICADO NO MANDADO, EM NOME DO REQUERIDO: ANTONIO 

GONÇALVES DOS SANTOS, em razão de não encontrar o bem naquele 

local. O imóvel possui, na parte da frente, uma sala comercial, atualmente, 

ocupada por uma loja de móveis usados, denominada Móveis Usados 

Violetas, com os seguintes telefones de contato: 996534670/997126109. 

Mesmo não encontrando o bem objeto da busca e apreensão, cheguei ao 

imóvel vizinho para conversar com o morador e saber se ele conhecia o 

requerido, porém, a pessoa que me atendeu alegou que não o conhecia, 

apenas disse que naquele endereço, informado no mandado, existe uma 

grande rotatividade de inquilinos. Diante do exposto, devolvo o r. mandado 

em cartório e fico no aguardo do que V. Exa. determinar. O referido é 

verdade e dou fé. Sinop - MT, 28 de fevereiro de 2018. Alberto Carlos dos 

Santos Anjos Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000831-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAN LUCIA MOLIN (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado do credor para que no prazo de cinco (5) dias 

manifeste nos autos, requerendo o que entender de direito, visto que 

decorreu o prazo de suspensão requerido.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005876-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

ALEXANDRE PASQUALI PARISE OAB - SP112409 (ADVOGADO)

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA DE OLIVEIRA MAGALHAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALTAIR RUHOFF OAB - MT0017782A (ADVOGADO)

 

Intimar o advogado do autor DR. ALEXANDRE PASQUALI PARISE para que 

no prazo de cinco (05) dias efetue o depósito das diligências solicitadas 

pelos Oficiais de Justiça conforme ID 9704657, no valor de R$ 1.060,00 
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(um mil e sessenta reais), no bairro Jardim Jacarandás, devendo para 

tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços 

– guias – diligências – escolher a opção emissão de guia de 

complementação de diligência – adicionar o número do processo – cidade 

– bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na 

opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma 

aos autos para posterior repasse aos oficiais de justiça, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ, para posterior remessa dos autos ao 

TJ/MT.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001450-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO RENASCER LTDA (REQUERIDO)

ELIANE DE OLIVEIRA FERNANDES GEMELLI (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, no bairro setor residencial sul, 

devendo para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – 

acessar Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de 

guia diligência – adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar 

bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para 

posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013446-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TONY ATACADO E DISTRIBUIDORA DE SECOS E MOLHADOS LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ULISSES DUARTE JÚNIOR OAB - MT0007459S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NERI JOAO SILVA (RÉU)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias 

manifeste nos autos requerendo o que entender de direito ante a 

devolução da correspondência encaminhada para citação do requerido, 

com a informação de endereço insuficiente (faltou n.º do apartamento). 

Caso requeira a citação por mandado, e com endereço correto, deverá no 

mesmo prazo efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim 

de proceder o cumprimento do mandado de citação, no bairro Jardim 

Primavera, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 75719 Nr: 4126-61.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINACIR JOSÉ VESENTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDWINO GALLERT - ESPÓLIO, TEREZINHA 

GALLERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO COLAÇO DA 

SILVEIRA - OAB:6752-B/MT, RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.813/MT

 Intimar o advogado do credor Dr. PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI para 

que compareça nesta respectiva escrivania no prazo de cinco dias, a fim 

de retirar a Certidão de Dívida para fins de protesto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 330417 Nr: 9683-09.2018.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA BARBOSA ABRÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE HAMILTON RIBEIRO DA LUZ & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (SEDE) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Este magistrado, por cautela, procurou o endereço da executada 

pelos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário (fls. 57), no entanto, 

constava o mesmo endereço da inicial. Os artigos 256 e 257 do CPC 

dispõem que havendo afirmação do autor, ou a certidão do oficial de 

justiça em que comprove que o réu se encontra em local incerto e não 

sabido, poderá ocorrer a citação por edital. Por essa razão, rejeito a 

preliminar suscitada. Não havendo mais preliminares, passo à análise do 

mérito. Compulsando os autos, verifico que a embargante em nenhum 

momento questionou o valor do débito ou a sua inexigibilidade. Os 

presentes embargos devem ser liminarmente rejeitados, nos termos do art. 

918, inciso II, do CPC, por não se fundarem em algum dos fatos 

mencionados no art. 917 do mesmo diploma legal. É de conhecimento 

primário no direito processual, que a petição inicial deve conter os 

requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, e isto não é diferente nos 

Embargos, tanto porque sua função é de conhecimento. Se a inicial é 

inepta, esta não existe, e consequentemente, inexiste o processo. Frente 

a isso, forçoso é concluir pela ausência de pressupostos de constituição 

e de desenvolvimento válido e regular do processo, eis que um dos 

pressupostos é a petição inicial com os requisitos exigidos pela Lei 

(C.P.C., arts. 319, 320, 324, etc..). Pelo exposto, ante a falta de pedido e 

causa de pedir, rejeito liminarmente os embargos, o que faço com 

fundamento no art. 918, II do CPC. Custas pela embargante, ficando a 

cobrança condicionada ao disposto no art. 98, § 1º, do CPC, uma vez que 

defiro a ela a assistência judiciária gratuita. Traslade-se cópia desta 

decisão para os autos principais e prossiga a execução em seus 

ulteriores termos. Com o trânsito em julgado arquive-se com as cautelas 

de estilo. P.R.I.C CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 78407 Nr: 6754-23.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOTTI & PERINOTO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABINO ADEMIR CALGARO - ESPÓLIO, 

CAMILA CORREA DE ALMEIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MORELI - 

OAB:13052/PR

 Intimar o advogado do autor Dr. ELPIDIO MORETTI ESTEVAM para que 

acompanhe o cumprimento da carta precatória que será distribuida via PJE 

na Comarca de Lucas do Rio Verde - 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 111071 Nr: 3415-51.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI ZANOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICO BERTIL CARLSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLY HOEGER - 

OAB:12668/MT, DÉBORA ANASTÁCIO CALZOLARI - OAB:OAB/MT 

22.859, FLAMINIO VALÉRIO SPECIAN - OAB:4367-MT
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 Intimar os advogados do credor Dr. LUIZ PIRES ROCHA e/ou Dra. 

JULIANA ALVES LEONINI para que se manifeste acerca da petição e 

documentos de fls. 207/217, requerendo o que entender de direito em 

cinco dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 330416 Nr: 9682-24.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTEVÃO COPANSKI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT - 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do autor Dra. LOUSE RAINER PEREIRA GIONÉDIS 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 Alto da Gloria, 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.: 157491 Nr: 4628-24.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENY MITSUE WATANABE CRUCCITTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 14 BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CARLOS ALVES 

BOTIN - OAB:14480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A/MT

 Intimar o advogado da executada Dr. ALEXANDRE MIRANDA LIMA para 

que no prazo de cinco (5) dias proceda ao pagamento no valor de R$ 

9.570,38, conforme calculos do contador de fls. 295 dos autos.

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006948-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. (AUTOR)

KARINE SALVADOR DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA OAB - MT0016050A-O (ADVOGADO)

JOSE RODRIGUES DE SOUZA OAB - 531.203.101-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARACELLY GALVAO (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1006948-83.2018.8.11.0015 Verifico que os 

requerentes pugnam 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/2015, devem os 

requerentes 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 

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, intimem-se os requerentes 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. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006911-56.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN JOSE AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT0007299A-B (ADVOGADO)

JIUVANI LEAL OAB - MT24645/O (ADVOGADO)

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROTSON ANDRE ORLANDI (REQUERIDO)

JOELSON NEZZI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1006911-56.2018.8.11.0015 Se presentes os 

documentos necessários (art. 260 do CPC), cumpra-se a ordem 

deprecada, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se ao Juízo de 

origem, com as devidas baixas, observadas as formalidades legais.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006521-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEMERSON ROGER MARCUS DA SILVEIRA HONORIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1006521-86.2018.8.11.0015 Intime-se a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007024-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIVID GABRIEL NEIVERT OAB - PR80408 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTER FONSECA (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1007024-10.2018.8.11.0015 Verifico que os 

requerentes pugnam pela concessão da gratuidade da justiça, benefício 

este que é destinado aos hipossuficientes, que não têm condições de 
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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/2015, devem os 

requerentes 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 

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, intimem-se os requerentes 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. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013145-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A.M.C. TEXTIL LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA FATIMA PASIERPSKI OAB - SC39887 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA MENDES CORREA EIRELI - ME (EXECUTADO)

MARILEIDE DE LOURDES ZANDARIN VILLELA MAGALHAES 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1013145-88.2017.8.11.0015 Intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de não homologação do 

acordo e indeferimento da inicial. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002318-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SGARBI & CIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODALGIR SGARBI JUNIOR OAB - MT0011130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE RIBEIRO BOTELHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS DE MELO COSTA OAB - MT21746/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1002318-18.2017.8.11.0015 Compulsando os autos, 

verifico que o patrono da parte requerida renunciou ao mandado e, em ID 

12050616, apresentou a notificação à requerida, via aplicativo de 

mensagens Whatsapp. Considerando que o art. 112 estabelece que o 

mandante deve estar ciente quanto a renúncia, a notificação via aplicativo 

de mensagens não se considera válida. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU À 

ADVOGADA RENUNCIANTE A REPRESENTAR OS INTERESSES DO 

AUTOR, ATÉ O CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 112 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NOTIFICAÇÃO DA RENÚNCIA DO MANDATO 

VIA APLICATIVO WHATSAPP – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O 

DESTINATÁRIO DA MENSAGEM SERIA O MANDANTE – CIENTIFICAÇÃO 

INEQUÍVOCA DA PARTE É ENCARGO DO PATRONO DENUNCIANTE – 

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO” (TJSP; Agravo de Instrumento 

2022727-89.2018.8.26.0000; Relator (a): Lucila Toledo; Órgão Julgador: 

15ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível – 4ª Vara Cível; Data do 

Julgamento: 02/05/2018; Data de Registro: 02/05/2018). Assim, intime-se o 

advogado Dr. Douglas de Melo Costa a proceder com notificação válida, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de permanência como procurador. 

Após, intime-se pessoamente a parte a constituir novo advogado, no 

prazo de quinze dias, sob pena de prosseguimento do feito a sua revelia. 

Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004943-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARIN DEL SANTORO TRANSPORTES EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

TRANSALOMAO TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de 05(cinco) 

manifestar -se nos autos, tendo em vista que a Carta de Citação expedida 

para o requerido Reginaldo Marins da Silva, foi devolvida , conforme AR 

juntado ID 14055757.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 162549 Nr: 10329-63.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DATALINK - COMÉRCIO E REPRES. DE SERVIÇOS DE 

INFORMÁTICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA PEREIRA ABEGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PINHEIRO ALENCAR - 

OAB:13619-B/MT, SIDNEY MARQUES - OAB:MT-2.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo o 

EXEQUENTE para em cinco dias dar andamento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 

924, inciso II do CPC, tendo em vista que decorreu o prazo de suspensão 

da transação entabulada entre as partes, às fls. 70/72.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 83539 Nr: 981-60.2007.811.0015

 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 MOREIRA DA SILVA, MARIA FREITAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO GOETZ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RODRIGO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 10.197-B, luciana werner - OAB:, LUCIANA WERNER 

BILHALVA - OAB:MT/12.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN COSER - 

OAB:MT/5915-B, JEFFERSON AGULHÃO SPINDOLA - OAB:6416-B

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo as 

PARTES para em cinco dias manifestarem, face ao retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 111690 Nr: 4030-41.2009.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCKEICHERNE OLIVEIRA RIBEIRO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANILSON RAMOS NASCIMENTO, ESTÁTICA 

CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA., HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PINHEIRO - OAB:MT/2.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA C.ROPELLI HUCK - 

OAB:8.593, JONAS JOSÉ FRANCO BERNARDES - OAB:8247-B/MT, 

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:MT 8506 - A, MANOELA DE SÃO 

JOSÉ RAMOS - OAB:OAB/MT 21.250-0, RICARDO LUIZ HUCK - 

OAB:5651/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT, VILSON 

BAROZZI - OAB:6791-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo as 

PARTES para em cinco dias manifestarem, face ao retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 109397 Nr: 1698-04.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISEU JOSE SCHAEDLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO JOSÉ QUAINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ REINALDO NOGUEIRA DE 

OLIVEIRA JÚNIOR - OAB:OAB/SP 146.428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 Intimação do(a) advogado(a) da parte exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de extinção.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010486-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZIANA MARIA ARAUJO CASTRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1010486-09.2017.8.11.0015 Atendidas as disposições 

contidas no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, com a expressa estimação 

pecuniária do valor do bem (ID 12335323), defiro o requerimento de ID 

12335323 e converto a Ação de Busca e Apreensão em Ação de 

Execução. Cite-se a parte devedora para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito, sob pena de lhe serem penhorados bens 

suficientes para a garantia da execução (art. 829, caput, e 830, c.c. art. 

831, ambos do CPC). Para as hipóteses de pronto pagamento ou não 

oferecimento de embargos à execução, fixo honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, devidamente atualizado, 

sendo tal verba reduzida pela metade em caso de satisfação integral da 

dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do CPC. (§1º, do art. 827, do 

CPC). Procedida à citação, deverá o Oficial de Justiça devolver em cartório 

a primeira via do mandado para fins de contagem do prazo para oposição 

de embargos, retendo consigo a segunda via, para efeito de penhora. Não 

paga a dívida no prazo legal, deverá o Sr. Oficial de Justiça, proceder à 

penhora e respectiva avalição de tantos bens quantos bastem para 

satisfação do crédito, intimando o devedor e seu cônjuge, caso a penhora 

recaia em bem imóvel, conforme dispõe o artigo 841 do Código de 

Processo Civil. Se o Oficial de Justiça não encontrar o executado, 

arrestar-lhe-á tantos bem quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos do art. 830, do CPC. Cientifique-se o 

executado de que poderá, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, no prazo de 15 (quinze) dias, se opor à execução por meio de 

embargos (art. 914, c.c. 915 e 919, do CPC). Poderá o devedor, ainda, no 

prazo aludido no item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas 

e honorários advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em 

até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros 

de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, CPC). Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007407-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VENUS MARA SOARES DA SILVA OAB - MT0008677A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE MENDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1007407-22.2017.8.11.0015 HOMOLOGO A 

TRANSAÇÃO entabulada entre as partes, em ID 12306501, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e determino a SUSPENSÃO do 

processo Código 1007407-22.2017.8.11.0015– AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL, movido por TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E 

PAVIMENTAÇÃO LTDA representada por sua representante legal 

MARGARIDA WALZ LEITZKE em face de JOSIANE MENDES, até o integral 

cumprimento das obrigações. Decorrido o prazo da suspensão, o que 

deverá ser certificado, intime-se a parte autora para que se manifeste, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção do feito, nos termos do artigo 924, inciso II do CPC. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010583-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ANTUNES DAVID OAB - MG84928 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISRAEL JORGE DE OLIVEIRA (RÉU)

IRACE DA CONCEICAO OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1010583-09.2017.8.11.0015 Defiro o pedido de ID 

13380856. Expeça-se ofício ao CRI de Sinop – MT a fim de que averbe na 

matrícula nº 5.186, do livro 2 a existência de servidão de passagem em 

favor de PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001835-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G.L.B. INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

GILBERTO LUIS BENSO (EXECUTADO)

IRAILDE TEREZINHA MARCATO BENSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0006317A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001835-85.2017.8.11.0015 Defiro o pedido de ID 

13495393. Expeça-se termo de penhora do imóvel dado em garantia, 

conforme matrícula atualizada (ID 13495393), na forma do art. 845, §1º do 

CPC. Após, providencie-se a intimação dos executados e seus conjuges; 

bem como providencie a avaliação dos imóveis. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1001011-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEICAO OAB - MT7950/O 

(ADVOGADO)

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

ROSANE SANTOS DA SILVA OAB - MT17087/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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OUTROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARCOS LEVI BERVIG OAB - MT0006312S (ADVOGADO)

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG0056526A 

(ADVOGADO)

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

SANTOS NETO ADVOGADOS (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO BILOTTI FERREIRA OAB - SP247031 (ADVOGADO)

DOMICIO DOS SANTOS NETO OAB - SP113590 (ADVOGADO)

LIDERKRAFT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

JOSE CARLOS MILANEZ JUNIOR OAB - SP121813 (ADVOGADO)

RICARDO PARIZOTTO (TERCEIRO INTERESSADO)

CLAYTON DA COSTA MOTTA (PERITO / INTÉRPRETE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

MARCELO LUIZ CASARIN (TERCEIRO INTERESSADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

ELOY BALISTIERI (TERCEIRO INTERESSADO)

GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO)

BANCO BRADESCO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

ADIR GOUBAD (TERCEIRO INTERESSADO)

CELIO RICARDO GOUBAD (TERCEIRO INTERESSADO)

DANIELA SEEFELD WERNER OAB - MT0007839A-B (ADVOGADO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

OILSON PARIZOTO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO)

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO)

DEBORA LOUISA BORGMANN ZANELLATTO OAB - MT0020620A 

(ADVOGADO)

GUILHERME KASCHNY BASTIAN OAB - SP266795 (ADVOGADO)

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO)

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

MARCOS LUCIANO KAPPES (TERCEIRO INTERESSADO)

NAVA, PARIZOTTO & SIMON LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

SEMPRE SEMENTES EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDRE LUIZ GUELLA OAB - SC22640 (ADVOGADO)

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO)

ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP (ADMINISTRADOR 

JUDICIAL)

SEEDCORP PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE SEMENTES LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

CLAUDIA DA SILVA PRUDENCIO OAB - RS51489 (ADVOGADO)

INNOVA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

RENATA GHEDINI RAMOS OAB - MT0230015A (ADVOGADO)

COMPO EXPERT BRASIL FERTILIZANTES LTDA. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO)

MOVIDA GESTAO E TERCEIRIZACAO DE FROTAS S.A. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

EDUARDO JULIANI AGUIRRA OAB - SP250407 (ADVOGADO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

OMAR MOHAMAD SALEH OAB - SP266486 (ADVOGADO)

DIOGO SAIA TAPIAS OAB - SP313863 (ADVOGADO)

99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E 

AGROPECUARIA LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001011-92.2018.8.11.0015 Diante do pleito de 

convolação da recuperação judicial em falência, formulado pela 

administradora judicial, através do ID n.º 14203206, intime-se a empresa 

recuperanda para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

dê-se vista ao Ministério Público Estadual, voltando-me conclusos, com 

urgencia. Intimem-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012610-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR BRUNO MOREIRA CAMARGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KYMBERLY SANTOS ROCHA OAB - MT24014/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0015995A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1012610-62.2017.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência 

da ação, requerida pela parte autora no ID 12692041. Em consequência, 

com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO sem julgamento do mérito, o Processo nº 

1012610-62.2017.8.11.0015– AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO 

EXTRAJUDICIAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA, movida por HEITOR BRUNO 

MOREIRA CAMARGO em face de JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS. 

Transitada esta em julgado, pagas as custas remanescentes, se houver, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, devendo a 

Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne às custas processuais. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000018-49.2018.8.11.0015

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:

JACQSON FERNANDES VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000018-49.2018.8.11.0015 Cuida-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO com pedido liminar, movida por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face de JACQSON 

FERNANDES VIEIRA, alegando que o requerido integra o grupo/cota de 

consórcio nº 8212/189, para pagamento em 67 (sessenta e sete) 

parcelas, tendo como garantia a alienação fiduciária do veículo marca VW, 

modelo GOLF 1.6 SPORTILINE, ano 2008, cor cinza, placa NJE-5958, 

chassi 9BWAB41J294002714, o qual não foi cumprido pelo requerido, que 

se tornou inadimplente a partir da parcela de 11/01/2016, razão pela qual 

pugna, liminarmente, pela busca e apreensão do bem. Com a inicial, vieram 

os documentos de ID nº 11269554 a 11390210. A busca e apreensão foi 

deferida liminarmente (ID nº 11423573). O veículo foi apreendido e 

depositado em mãos do depositário indicado pela parte autora (ID 

nº12145042). O requerido, devidamente citado no ID nº 12145073, não 

contestou o pedido, nem quitou o débito, conforme certificado no ID nº 

14047147. DECIDO O requerido, embora tenha sido devidamente citado (ID 

nº 12145073), deixou de contestar o pedido no prazo legal, conforme 

certidão de ID nº 14047147. Assim, incidem os efeitos da revelia a que se 

refere o artigo 344 do Código de Processo Civil, cabendo o julgamento 

antecipado da lide, na forma preconizada pelo artigo 355, inciso II, do 

mesmo diploma legal. Verificada a revelia, dela decorrem os seguintes 

efeitos: a) presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor na 

petição inicial; b) desnecessidade de o revel ser intimado dos atos 
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processuais subsequentes (CPC 346). Verifico, ademais, que o pedido 

inicial foi devidamente instruído com os documentos necessários para 

demonstrar a existência do negócio jurídico entre as partes, materializado 

pelo contrato de financiamento, em que o requerido se obrigou ao 

pagamento de 67 (sessenta e sete) parcelas mensais, no valor de R$ 

470,19 (quatrocentos e setenta reais e dezenove centavos) cada uma (ID 

nº 11269559). Consta do referido contrato que, em garantia do débito, a 

requerida alienou fiduciariamente em favor da parte autora o veículo 

descrito na inicial. Observo, ainda, que a parte autora comprovou a mora 

da requerida, conforme se vê do documento de ID nº 11269563. Desta 

forma, o inadimplemento contratual acarreta a rescisão do pacto, com a 

consequente apreensão do bem, conforme dispõe o Decreto-lei nº 911/69, 

uma vez que a alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o 

domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independente 

da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor possuidor 

direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe 

incumbem de acordo com a lei civil e penal. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para declarar rescindido o contrato firmado 

entre as partes, consolidando nas mãos da parte autora o domínio e a 

posse plena do veículo descrito na inicial (marca VW, modelo GOLF 1.6 

SPORTILINE, ano 2008, cor cinza, placa NJE-5958, chassi 

9BWAB41J294002714), cuja apreensão liminar torno definitiva, sendo 

facultada a venda a terceiros, após o trânsito em julgado da sentença, 

respeitando-se os termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69. Condeno a 

parte requerida ao pagamento das custas/despesas processuais e 

honorários advocatícios, o qual o fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa. Decorrido o prazo recursal, pagas as custas, 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.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002987-08.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO JOSE HECK (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1002987-08.2016.8.11.0015 Cuida-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO, movida por OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO em face de EVANDRO JOSE HECK. No ID 4473549 a 

parte autora foi intimada para emendar a inicial, para comprovar a 

hipossuficiência alegada. No ID 12189817, a parte autora pugnou pela 

desistência da ação, antes mesmo do seu recebimento. DECIDO. Verifico 

que a parte autora não comprovou o recolhimento das taxas e custas 

processuais devidas. O art. 290 do CPC estabelece que: “Será cancelada 

a distribuição do feito se a parte , intimada na pessoa de seu advogado, 

não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 

(quinze) dias” . O artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

por sua vez, dispõe que: “se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial”. O indeferimento da inicial dá ensejo à extinção 

do processo, conforme estabelece o art. 485, inciso I, do mesmo diploma 

legal. Diante de tais disposições, a ausência de recolhimento das custas 

processuais devidas é causa de extinção do processo, 

independentemente da intimação pessoal da parte, conforme já se decidiu: 

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO CRÉDITO. AÇÃO 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. Tendo em vista 

que a parte autora não está ao abrigo da gratuidade judiciária, e não 

efetuou, no prazo determinado pelo Juízo de origem, o pagamento das 

custas iniciais, cabe o cancelamento da distribuição, na forma do art. 257 

do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal. Sentença mantida. 

APELAÇÃO DESPROVIDA”. (Apelação Cível Nº 70052996022, Vigésima 

Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos 

Junior, Julgado em 27/03/2013). (TJ-RS - AC: 70052996022 RS, Relator: 

Altair de Lemos Junior, Data de Julgamento: 27/03/2013, Vigésima Quarta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/04/2013). 

Ante o exposto, considerando que o autor não providenciou o 

recolhimento das custas processuais, com supedâneo no artigo 485, 

inciso I c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Novo Código de 

Processo Civil, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem 

julgamento de mérito, determinando o cancelamento da distribuição. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 228027 Nr: 4429-60.2015.811.0015

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:17.596-MT, wesley de almeida pereira - OAB:23350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: juliano ferreira roque - 

OAB:OAB/PA 16.630-A, KLEVERSON FERMINO - OAB:OAB/PA 

16.632-A, MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - OAB:21081/MT, Mallany 

Brandão dos Santos - OAB:19011

 Certifico que, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho estes autos ao setor de 

expedição de matéria de imprensa para proceder a INTIMAÇÃO do(a,s) 

Advogado(a,s) da(s) Parte(s)de que foi designada audiência para o dia 17 

de Julho de 2018, às 13 horas, que realizar-se-á no Juízo de Direito da 

Vara Execuções Criminais da Infância e Juventude e Precatórias Cíveis e 

Criminais da Comarca de Patos de Minas, conforme ofício juntado à fl. 

539/541 destes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 331859 Nr: 10684-29.2018.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGMB, GBADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON FUGIHARA - 

OAB:17860 /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Em atenção ao Ofício n° 2.675/2018 e documentos de fls. 64/68, 

designo audiência conjunta com o Juízo da Segunda Vara Criminal desta 

Comarca, para o dia 17 de julho de 2018, às 13h00min, a qual será 

realizada no Gabinete da Segunda Vara Criminal.

2. Intime-se a parte autora, seu companheiro e seus advogados, para que 

compareçam a audiência.

3. Ciência ao Ministério Público.

 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 199397 Nr: 2127-92.2014.811.0015

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAODO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANE DE ASSIS E SILVA 

HOLMES LINS (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SILVIA RYBA DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 2127-92.2014.811.0015, 

Protocolo 199397, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

6ª Vara Cível
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000662-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

G. O. L. (REQUERENTE)

DAIANE DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1000662-89.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 38.400,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[BLOQUEIO DE VALORES DE CONTAS PÚBLICAS, 

TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E/OU FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, Usufruto e 

Administração dos Bens de Filhos Menores]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: DAIANE DA SILVA OLIVEIRA, GUILHERME 

OLIVEIRA LEAL Parte Ré: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO 

GROSSO O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa 

Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO Id. 

11887321, conforme despacho, bem como manifestar-se acerca da 

certidão de decurso de prazo. OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. SINOP , 17 de 

julho de 2018. Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA CÍVEL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007027-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA GRANELLA OAB - MT23136/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (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 

#1007027-62.2018.8.11.0015 AUTOR: DAIANE RODRIGUES DA SILVA 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – 

POSTERGO a ANÁLISE do PEDIDO LIMINAR para, inicialmente, REMETER 

CÓPIA dos AUTOS ao Núcleo de Apoio Técnico – NAT/TJMT, nos termos 

da ORIENTAÇÃO contida no OFÍCIO CIRCULAR nº 726/2013-CGJ/CSC, a 

qual recomendou: “(...) o cumprimento às seguintes recomendações (...) 

com vistas à eficiência e à uniformização de procedimentos ligados às 

decisões judiciais proferidas em ações que envolvam pedidos de 

assistência à saúde pública: a) orientação aos magistrados para que 

remetam ao NAT (Núcleo de Apoio Técnico), para consulta técnica, 

pedidos de providências médicas, hospitalares ou farmacêuticas que não 

contiverem expressa e clara ‘justificativa’ da urgência invocada” (...). II – 

Destarte, consigne-se o envio, nesta data, via MALOTE DIGITAL, conforme 

COMPROVANTE em ANEXO. III – AGUARDE-SE os autos em GABINETE 

para, com o aporte do PARECER TÉCNICO, promover ULTERIORES 

DELIBERAÇÕES. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002784-46.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO)

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002784-46.2016.8.11.0015 

EXEQUENTE: SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM 

MEDICINA INTERNA LTDA EXECUTADO: FUNDACAO DE SAUDE 

COMUNITARIA DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO EM 

COMPLEMENTAÇÃO AO DESPACHO DE ID. 14193395, SEGUE OS 

ALVARÁS EM ANEXO!

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 187932 Nr: 9234-27.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO ALDECIR DE MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – Conforme REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR às fls. 96-97, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES em favor da parte EXEQUENTE, no 

importe de R$ 3.049,17, mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO;

 II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 184671 Nr: 5757-93.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUCELI FUCHS DE OLIVEIRA

 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:

 Vistos etc.

 I – Conforme REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR às fls. 127-128, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES em favor da parte EXEQUENTE, no 

importe de R$ 885,64, mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO;

 II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 219254 Nr: 17845-32.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFINA ESPINELI ROMERA GERVASIO, MARIA 

APARECIDA GERVASIO MONDADORI

 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:

 CERTIFICO, que decorreu o prazo sem que a parte requerida, 

apresentasse contestação, embora devidamente citada/intimada conforme 

fls. 35, razão pela qual, expeço intimação ao autor para que se manifeste 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 160437 Nr: 7831-91.2011.811.0015

 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: CRISTIANE BARELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALÉRIA APARECIDA CASTILHO 

DE OLIVEIRA - OAB:MT 17.770-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT

 INTIMAÇÃO do(a)advogado(a) do(a) requerente para apresentar 

contrarrazões ao Recurso Adesivo apresentado pelo(a)requerido(a)às 

fls. 149/154, tempestivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 219254 Nr: 17845-32.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFINA ESPINELI ROMERA GERVASIO, MARIA 

APARECIDA GERVASIO MONDADORI

 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:

 CERTIFICO, que autorizada pelo artigo 162, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos À Defensoria Pública para 

manifestação em razão da contestação apresentada pela parte requerida 

Município de Sinop às fls. 38/56, salientando que a parte requerida Estado 

de Mato Grosso, deixou de apresentar contestação embora devidamente 

citada/intimada, conforme fls. 89.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 170525 Nr: 5597-05.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORILDES GUAREZE FORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, a sentença de fls. 23/32 transitou em julgado sem interposição 

de recurso, razão pela qual encaminho os presentes autos ao setor de 

expedição de documentos para expedição de Ofício Requisitório, 

trasladando cópia da sentença destes autos de código 173944 aos autos 

de código 170525, arquivando o de código 173944, intimando ainda o autor 

para apresentar cálculo atualizado com valores discriminados, cópia do 

contrato de honorários, e data de nascimento, CPF e conta bancária do 

autor e/ou advogado (nos autos principais de código 170525), e 

encaminho os mesmo ao setor de expedição de documentos para 

expedição de Ofício Requisitório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 200703 Nr: 3336-96.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO ANTONIO SEGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 CERTIFICO que, conforme pelo artigo 162, § 4º do CPC e Capítulo 2, seção 

17, item 2.17.4-VI , expeço intimação ao requerente para que apresente 

planilha de cálculo atualizado, bem como, dados de conta bancária, data 

de nascimento e número de CPF das partes credoras, uma vez que a 

última atualização data de 2017.

Salientando que o Município mesmo devidamente intimado, não apresentou 

embargos a decisão de fl. 166.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 232741 Nr: 7295-41.2015.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVELINO SAUSEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO -PROCURADOR FEDERAL - OAB:5416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte embargada, no prazo de 

dez dias, manifeste-se nos presentes autos, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 173504 Nr: 8712-34.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA QUINTILIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte embargada, no prazo de 

dez dias, manifeste-se nos presentes autos, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 82940 Nr: 407-37.2007.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO TELLES DE CAMARGO - 

OAB:OAB/ MT 8.971-B, JULIANO COLAÇO DA SILVEIRA - 

OAB:6752-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nádia Gomes Sarmento 

(procuradora Federal INSS) - OAB:97243-MG

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte requerente, no prazo de 

dez dias, manifeste-se nos presentes autos, requerendo o que de direito, 

a respeito da petição, de fls. 258/265.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 173944 Nr: 9251-97.2012.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORILDES GUAREZE FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELY MARENGONI 

(ASSESSORA JURÍDICA MUNICIPAL) - OAB:14.585-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, a sentença de fls. 23/32 transitou em julgado sem interposição 

de recurso, razão pela qual encaminho os presentes autos ao setor de 

expedição de documentos para expedição de Ofício Requisitório, 

trasladando cópia da sentença destes autos de código 173944 aos autos 

de código 170525, arquivando o de código 173944, intimando ainda o autor 

para apresentar cálculo atualizado com valores discriminados, cópia do 

contrato de honorários, e data de nascimento, CPF e conta bancária do 

autor e/ou advogado (nos autos principais de código 170525), e 

encaminho os mesmo ao setor de expedição de documentos para 

expedição de Ofício Requisitório.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 178819 Nr: 14673-53.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL ANICETO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIVID RAFAEL DOS SANTOS 

SILVA - OAB:MT 16.557/O, DAYANNE BIZERRA MACCARINI - OAB:MT 

16.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé, conforme pelo artigo 162, § 4º do CPC e Capítulo 2, 

seção 17 e item 2.17.4-VI, que decorreu o prazo para manifestação 

quanto a decisão, de fls. 171, salientando que o Executado esteve com os 

presentes autos em carga, de 03.04.2018 a 10.07.2018.

Razão pela qual intimo a parte exequente para requerer o que lhe é de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 182441 Nr: 3397-88.2013.811.0015

 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: MARLENE ALVES DE OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - 

OAB:MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerido, em razão do recurso de Apelação de fls. 112/118, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 255956 Nr: 1371-15.2016.811.0015

 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: HENRIQUE DESTEFANI E CIA LTDA. - CLINICA SÃO 

CAMILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR - PROCON -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL TAVARES MARTUCCI - 

OAB:9672 A - MT, VANESSA DIEGOLI CALDEIRA - OAB:OAB/MT 

19400-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado do(a)requerente, do despacho abaixo 

transcrito, bem como, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o preparo 

da Carta Precatória de Citação que será remetida à Comarca de Cuiabá, 

informando que as guias para o recolhimento estão disponíveis no site 

www.tjmt.jus.br, devendo as referidas guias serem anexadas a estes 

autos.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO. (...)Dessa forma, DEFIRO o 

PETITÓRIO de fls. 72-76 no sentido de ADITAR a PETIÇÃO INICIAL; IV – No 

mais, ficam MANTIDAS as demais determinações da DECISÃO de fls. 

67-71; V – CERTIFIQUE-SE quanto eventual DECURSO do PRAZO para 

apresentação da RESPOSTA DO REQUERIDO, e, consequente, 

IMPUGNAÇÃO; VI - Após, DETERMINO a INTIMAÇÃO das PARTES para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, ESPECIFIQUEM as PROVAS que, 

eventualmente, pretendem produzir, especificando e delimitando a 

pertinência das mesmas, para, APÓS aportados os petitórios, sejam os 

autos feitos em conclusão para DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos 

do art. 357 do CPC/2015, ou, se for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE; VII - Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 187360 Nr: 8588-17.2013.811.0015

 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: AB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS-M

 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:

 Intimação do (a) advogado(a) requerente para apresentar contrarrazões 

ao Recurso de Apelação apresentado pelo Requerido(a) (a) (às) fls. 

100/106, tempestivamente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 193188 Nr: 14941-73.2013.811.0015

 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: AURORA S. GUERRA COMÉRCIO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO 

ESTADO DE MT - SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIRANE BORTOLANZA GAIÃO - 

OAB:MT/13.753, LUIS CARLOS B. TEIXEIRA - OAB:14.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO, que autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, abro vistas a parte requerida, para que, no prazo legal, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, conforme já determinado 

à fl. 399 dos presentes autos.

Decisão

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 NOTIFICADO, o PRESTADOR DE SERVIÇO não cumpriu 

o COMANDO JUDICIAL para a realização do procedimento de 

“ANGIOPLASTIA CORONÁRIA COM IMPLANTE DE STENTS 

FARMACOLÓGICOS”. (ID. Num. 14131010 - Pág. 1 e 2), alegando não ter 

“condições de atender a liminar deferida do Sr. João Divino Perdigão por 

não disponibilizarmos dos materiais para atendimento imediato” (sic), 

conforme ID. Num. 14206721 - Pág. 1. Cumpre enfatizar que, ao carrear o 

orçamento aos autos, o prestador encontra-se vinculado a este, devendo 

cumprir os comandos judiciais, eis que apesar da barganha quanto ao 

fornecimento dos serviços o bem maior a ser preservado é a VIDA do 

REQUERENTE; II – Enfim, para que não haja maiores dissabores e 

sobretudo risco de se agravar a saúde da parte Autora pela não 

prestação do serviço, DETERMINO a SUBSTITUIÇÃO do prestador, 

NOTIFICANDO, portanto, o prestador LACIC para que realize o 

procedimento “ANGIOPLASTIA CORONÁRIA COM IMPLANTE DE STENTS 

FARMACOLÓGICOS”, conforme pleiteado na INICIAL, nos termos do 

ORÇAMENTO de ID. Num. 14019872 - Pág. 1 a 4; 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, qual seja, R$ 56.012,00 (cinquenta e seis mil e 

doze reais), conforme ID. Num. 14019872 - Pág. 1 a 4, mas também há 
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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. Ademais, no caso específico, 

cumpre trazer à colação DECISÃO do E. TJMT nos autos do RECURSO de 

AGRAVO de INSTRUMENTO nº 134182/2013: “(...) o pedido de tutela 

recursal merece acolhimento, uma vez que a Agravante idosa apresenta 

Gonartrose Bilateral Medial um tipo de artrose no joelho causada por algum 

trauma direto, como um tombo. Nesse sentido, a Agravante substituída 

necessita do tratamento cirúrgico no joelho, tendo em vista a sua idade 

avançada (67 anos), bem como a fragilidade da sua saúde, não tendo 

condições nessa idade de esperar por uma vaga para a realização do 

procedimento cirúrgico ! O idoso tem prioridade e urgência no atendimento 

.!! Nesse aspecto, o artigo 15 do Estatuto do Idoso nº 10.741/2003 

estabelece: ‘Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, 

por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso 

universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e 

serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação” da 

saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam 

preferencialmente os idosos’”. 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 - 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 JUDICIAL. Às providências. Intime-se. CUMPRA-SE COM 

URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006905-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROGERIO XIMENDES DE GODOY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA DE SOUZA OAB - MT0020024A (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 

#1006905-49.2018.8.11.0015 REQUERENTE: ANTONIO ROGERIO 

XIMENDES DE GODOY REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Consoante se infere dos autos, até o 

momento não foi CUMPRIDA pelo(s) REQUERIDO(S) a LIMINAR 

PROFERIDA, a qual determinou aos Requeridos que disponibilizassem à 

parte Requerente “ATENDIMENTO ONCOLÓGICO”. O POSICIONAMENTO 

JURISPRUDENCIAL é pacífico no sentido de reconhecer o DEVER do 

PODER PÚBLICO em DISPONIBILIZAR os MEIOS NECESSÁRIOS à 

MANUTENÇÃO da VIDA, até mesmo ARCANDO com as DESPESAS 

oriundas da INTERNAÇÃO de PACIENTE CARENTE de RECURSOS e em 

IMINENTE RISCO de VIDA, em hospital da rede privada, quando 

indisponíveis leitos na rede pública. Com efeito, o DIREITO à VIDA e à 

SAÚDE encontra-se erigido na Constituição Federal, art. 196, como 

DIREITOS FUNDAMENTAIS, o qual não somente estabelece como dever do 

Estado a assistência à saúde, mas também garante o ACESSO 

UNIVERSAL e IGUALITÁRIO aos serviços e ações para sua promoção, 

proteção e recuperação, “in verbis”: “Art. 196. A saúde é direito de todos 

e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. Agindo dessa forma, ADIANDO IMOTIVADAMENTE a 

determinação judicial ou simplesmente descumprindo-a, o Requerido e/ou 

qualquer outro que assim agir, poderá incorrer na prática do CRIME de 

DESOBEDIÊNCIA, previsto no artigo 330 do Código Penal, ou, conforme o 

caso, de PREVARICAÇÃO, previsto no artigo 319 do Código Penal. 

Registre-se que a execução da decisão concessiva da antecipação da 

tutela é imediata, expressa no mandado judicial, sendo certo que “o não 

atendimento do mandado judicial caracteriza o crime de desobediência à 

ordem legal (CP, art. 330), e por ele responde o impetrado renitente, 

sujeitando-se até mesmo a prisão em flagrante, dada a natureza 

permanente do delito”, consoante o magistério de Hely Lopes Meirelles, em 

sua obra Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, 

Mandado de Injunção, Habeas Data, 15ª edição, Malheiros Editores, pág. 

69. II – Nesta esteira, DEFIRO o PEDIDO de ID. Num. Num. 14206726 - Pág. 

1 e, por conseguinte, DETERMINO a INTIMAÇÃO dos Requeridos, ESTADO 

DE MATO GROSSO, por meio do DIRETOR do ESCRITÓRIO REGIONAL de 

SAÚDE em SINOP/MT (ou quem as vezes o fizer), e o MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT, por meio do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE (ou quem as 

vezes o fizer), para dar IMEDIATO CUMPRIMENTO à DECISÃO INICIAL, 

REITERANDO que os RESPONSÁVEIS pela SAÚDE PÚBLICA do ESTADO 

podem incorrer nas SANÇÕES de RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, CRIMINAL 

e ADMINISTRATIVA na hipótese do(a) Autor(a) sofrer sequelas ou falecer 

em razão do descumprimento ou cumprimento tardio da citada ordem 

judicial. III – CUMPRA-SE com URGÊNCIA servindo, se necessário, o 

presente como mandado. IV – Por fim, decorridos os prazos, em caso de 

INÉRCIA, AUTORIZO, desde já, o ENCAMINHAMENTO de CÓPIA dos 

presentes autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para que sejam adotadas as 

PROVIDÊNCIAS LEGAIS com relação ao DESCUMPRIMENTO da DECISÃO 

JUDICIAL (art. 330 do CPP). Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006468-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON APARECIDO SARTIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMILTON HARA OAB - MT21260/O (ADVOGADO)

EVAIR FIABANE OAB - MT0019939A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (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 

#1006468-08.2018.8.11.0015 AUTOR: MAICON APARECIDO SARTIN RÉU: 

DETRAN - MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c OBRIGAÇAO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c PEDIDO DA TUTELA DE 

URGÊNCIA proposta por MAICON APARECIDO SARTIN, em desfavor do 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – 

DETRAN. Aduz a Requerente que “foi surpreendido com a existência de 

um Protesto em seu nome, pois ao tentar realizar compras com seu cartão 

de crédito, não conseguiu concluir”, e que “Ao procurar sua agencia 

bancaria, foi informado que existia um protesto do Tabelião de Protesto de 

Letras e Títulos da Comarca De Colíder, do Estado de Mato Grosso, 

conforme consta na Certidão Positiva de Protesto, derivada da Certidão de 

Dívida Ativa nº 2017107481, protestada em 11/08/2017, no valor de R$ 

9.311,92 (nove mil trezentos e onze reais e noventa e dois centavos), 

referente ao não pagamento IPVA dos anos de 2012, 2013, 2014, 2015, 

2016 do veículo FIAT/STRADA ADVENT, placa AAA 6418, RENAVAM nº 

00168406810”. Sustenta, que “o autor foi procurado em dezembro de 

2011 por uma empresa denominada “J. Bortolotte Empréstimos”, conforme 

e-mails anexos. Na oportunidade, a sra. Ângela entrou em contato com o 

autor por telefone, em busca de confirmar se ele estava tentando realizar 

empréstimos na cidade de Poxoréu, MT. Prontamente o autor afirmou que 

não e, na mesma oportunidade, Ângela lhe disse que enviaria a conversa 

gravada com o suposto criminoso, que tentava realizar empréstimos em 

seu nome”. Informa ainda, que “recebeu um novo e-mail, em 24 de 

fevereiro de 2012, agora de uma loja de veículos de Várzea Grande, MT, 
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provavelmente Zalen Veículos, identificada apenas pelo e-mail: 

hudson@zalenveiculos.com.br, informando que o autor se encontrava 

com uma parcela “do veículo” vencida. O autor pediu mais 

esclarecimentos, situação na qual a loja lhe enviou uma cópia da CNH 

utilizada na fraude pelos golpistas, qual visivelmente é falsificada, pois não 

se trata da sua pessoa naquele documento, mas sim de outra pessoa e, 

além disso, com a filiação também diferente da do autor, conforme doc. 

anexo, o que demonstra que houve falsificação dos seus documentos, na 

aquisição do referido veículo por terceiros”. Por fim, REQUER, como Tutela 

de Urgência que determine “RETIRADA DO NOME DO REQUERENTE DO 

CADASTRO DE INADIMPLENTES DA SEFAZ e a EXCLUSÃO DO 

PROTESTO e toda e qualquer débitos e responsabilidades derivadas do 

veículo discutido nesta lide, sob pena de multa diária no valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais), para a hipótese de descumprimento total, parcial 

ou cumprimento moroso, valendo-se, se for caso, de quaisquer uma das 

medidas específicas previstas no art. 297 do Código de Processo Civil, 

para assegurar a eficácia do provimento jurisdicional”. CARREOU 

DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. Decido. Inicialmente, há que se 

ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e 

DE EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da Parte Geral do Novo Código de 

Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a 

TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a TUTELA de 

EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, 

que o NCPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA 

PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada 

em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência 

ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

MERECE ACOLHIDA. “In casu”, a REQUERENTE requer a retirada de seu 

nome do cadastro de inadimplentes da SEFAZ, bem como a exclusão do 

protesto e toda e qualquer débitos e responsabilidades derivadas do 

veículo discutido nesta lide. Ocorre que para a concessão do pedido 

liminar é necessário à presença dos requisitos o “fumus bonis juris” e o 

“periculum in mora”, simultaneamente, para que assim possa valer a 

pretensão. Desta forma, diante dos documentos apresentados nos autos 

a requerente comprova que existem débitos em seu nome decorrentes de 

não pagamento de tributo do veiculo FIAT/STRADA ADVENT, placa AAA 

6418, RENAVAM nº 00168406810. No entanto, verifica-se que, diante do 

BO de ID. 13948861 e documentos de ID. 13948844 e 13948846, bem 

como o Extrato do DETRAN de ID. 14037340, comprovam que o veiculo 

fora adquirido no mesmo período em que o REQUERENTE teve noticias que 

seu nome estava sendo utilizado por terceiros. Logo, a REQUERENTE não 

pode arcar com o prejuízo que supostamente não lhe pertença, sendo que 

os débitos em seu nome, bem como a inclusão do mesmo no protesto 

causaria a REQUERENTE vários danos. Desta forma, uma vez PRESENTES 

os REQUISITOS LEGAIS do “periculum in mora”, e do “fumus boni iuris”, 

deve o AUTOR ter sua pretensão autorizada, eis que a demora da 

prestação jurisdicional, causaria o perecimento do direito. Contudo, 

considerando que o REQUERENTE esteja se precavendo em não ter que 

pagar débito, supostamente, indevido, em razão de não ser proprietário do 

veículo autuado, entendo que SUBSISTE o “fumus boni iuris”, primeiro 

requisito necessário para o deferimento da cautelar “in limine litis”. Quanto 

ao “periculum in mora”, o simples fato da possibilidade de inclusão do 

nome do REQUERENTE no SERASA, PROTESTO ou outro ÓRGÃO de 

RESTRIÇÃO de CRÉDITO indevidamente já é suficiente para o deferimento 

da medida liminar, não sendo justo, nem razoável que o REQUERENTE 

tenha seu NOME MACULADO, em especial ante a ATIVIDADE 

DESENVOLVIDA. Outrossim, em sede de COGNIÇÃO SUMÁRIA e 

SUPERFICIAL, cabe apenas SUSTAR os EFEITOS do PROTESTO, 

notadamente em razão dos efeitos negativos dele decorrentes. O protesto 

em nome do devedor deve ser efetuado com cautela, sob pena de lesão 

às garantias constitucionais de proteção à imagem e à honra, além do 

princípio da boa-fé que deve nortear as relações jurídicas. Cumpre 

ressaltar que, embora haja DIVERGÊNCIA na JURISPRUDÊNCIA quanto à 

POSSIBILIDADE de SUSPENSÃO ou CANCELAMENTO/BAIXA dos 

PROTESTOS já lavrados, este Juízo entende que é POSSÍVEL a 

SUSPENSÃO da PUBLICITAÇÃO dos seus EFEITOS. O SUPERIOR 

TRIBUNAL de JUSTIÇA também perfilha o POSICIONAMENTO aqui 

ADOTADO. Segundo este ENTENDIMENTO, APÓS a EFETIVAÇÃO do 

PROTESTO, somente é POSSÍVEL a SUSPENSÃO dos seus EFEITOS, em 

substituição à sustação, não sendo, portanto, cabível o seu cancelamento 

ou baixa em antecipação de tutela. Vejamos: “De acordo com o poder 

geral de cautela e o princípio da fungibilidade entre as medidas cautelares 

e as antecipatórias dos efeitos da tutela, o perigo de dano pode ser 

evitado com a substituição da sustação do protesto pela suspensão dos 

seus efeitos, se o protesto já tiver sido lavrado na pendência da 

discussão judicial do débito. Recurso especial provido. (REsp 627.759/MG, 

Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2006, 

DJ 08/05/2006, p. 198)”. Dessa forma, enquanto houver DISCUSSÃO 

acerca do DÉBITO JUDICIAL que deu origem ao protesto, não há como 

cancelar ou baixar o registro, tal como pretendido pela Autora em sua 

peça inicial, mas sim SUSPENDER os seus EFEITOS. Demais disso, a 

eventual CESSAÇÃO da TUTELA que ora se concede, é reversível, 

remetendo a situação ao “status quo ante”, sem prejuízo, podendo a 

inscrição voltar a ser inserida nos ÓRGÃOS de PROTEÇÃO ao CRÉDITO e 

o PROTESTO voltar ter EFEITOS. Deste modo, diante dos DOCUMENTOS 

colacionados aos autos, entendo estarem PRESENTES os REQUISITOS 

autorizadores para a concessão do pedido liminar pretendido, assim, o 

DEFERIMENTO é medida que se IMPÕE. “Ex positis”, DEFIRO a LIMINAR 

postulada no sentido de SUSPENDER os efeitos do PROTESTO de ID. Num. 

13948840 - Pág. 1 e RETIRAR o nome da REQUERENTE junto ao cadastro 

de inadimplentes da SEFAZ, por todo e qual quer débitos referentes ao 

veículo FIAT/STRADA ADVENT, placa AAA 6418, RENAVAM nº 

00168406810, salvo a EXISTÊNCIA de DÉBITOS NÃO DISCUTIDOS nestes 

autos. EXPEÇA-SE ofício a SEFAZ, bem como ao Cartório de Serviços 

Notariais e Registrais de Colíder, solicitando o cumprimento da presente 

decisão. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA. CITE-SE o 

REQUERIDO, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, nos 

termos dos artigos 183, 219 e 335, todos do CPC/2015. Com a 

contestação, vista à parte Requerente para manifestação no prazo legal, 

nos termos dos artigos 350 e 351 do CPC/2015. Decorridos os prazos, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006906-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANISLEIA SILVA SANTOS RODRIGUES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GUILHERME SCHEFFLER OAB - MT19892/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA MARTINELLI - PREFEITA DE SINOP/MT (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE SINOP (IMPETRADO)

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 

#1006906-34.2018.8.11.0015 IMPETRANTE: ANISLEIA SILVA SANTOS 

RODRIGUES IMPETRADO: MUNICIPIO DE SINOP, ROSANA MARTINELLI - 
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PEDIDO LIMINAR proposta por ANISLÉIA DA SILVA SANTOS RODRIGUES, 

em desfavor de MUNICÍPIO DE SINOP. Aduz que a Impetrante “foi aprovada 

no Concurso Público 01/2014 realizado pelo impetrado município de Sinop, 

sendo nomeada pelo Edital de nomeação n° 003/2018 (DOC. 05) para 

tomar posse no cargo de TECNO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL”, e que 

“tinha 30 dias para comparecer e entregar as documentações exigidas em 

edital, sendo que tomou posse no dia 20 de junho de 2018, momento em 

que foi informada de que teria apenas 03 (três) dias para entrar em efetivo 

exercício”. Informa, que “a impetrante questionou o prazo e a funcionária 

pública que lhe atendeu no RH da prefeitura informou que no município são 

apenas 03 dias para entrar em efetivo exercício após a posse, momento 

em que a impetrante informou que não morava em Sinop, e por esse 

motivo colocaram em seu termo de posse a data de 25 de junho de 2018”, 

e que “procurou novamente o RH da secretaria municipal de educação de 

Sinop para solicitar a prorrogação do prazo, já que a impetrante tem 02 

(dois) filhos que estudam na cidade de Cláudia-MT e não podem perder o 

bimestre por conta dessa mudança de cidade”. Sustenta, que “a 

solicitação de prorrogação foi negada, mesmo a impetrante tentando 

esgotar todas as vias administrativas, foi informada deveria ter solicitado 

antes de assinar o termo de posse”. Por fim, REQUER, como Tutela de 

Urgência “para determinar que a impetrada lance nos registros da 

administração que a Autora está gozando do prazo legal previsto em lei 

para entrada em exercício de suas funções, prazo esse que vencerá 

somente no dia 20 de Julho de 2018 em vista da prorrogação, revogando 

ainda toda e qualquer penalidade ou ato ilegal que possa ter sido lançado 

sobre a Autora”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. Decido. 

O mandado de segurança é meio processual adequado, para proteger 

direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, 

alguém sofrer violação por parte de autoridade pública, conforme 

definição constitucional (artigo 5º, LXIX, da Constituição da República). Ao 

utilizar-se do “writ”, o Impetrante há de demonstrar, mediante prova 

pré-constituída, com precisão e clareza, qual o direito líquido e certo 

próprio que pretende defender, porque, em ação dessa natureza, o que 

se pede não é a declaração de nulidade do ato impugnado, mas uma 

determinação à autoridade impetrada para que cesse a ofensa ao direito 

subjetivo da impetrante. Por tais motivos, só o titular de direito próprio pode 

impetrar mandado de segurança, não lhe cabendo vindicar, em seu nome, 

direito alheio. Para a concessão da liminar em sede de mandado de 

segurança, mister se faz a constatação da existência dos requisitos 

legais, quais sejam: a ofensa ao direito líquido e certo, o “fumus boni juris” 

e o “periculum in mora”. Para o professor Celso Agrícola Barbi, aliás, “a 

liquidez e certeza do direito é a primeira das condições da ação, no que 

toca ao mandado de segurança” (BARBI, Celso Agrícola. Do mandado de 

segurança. 3ª Ed. Rio de Janeiro, Forense, 1976. p. 77 ). Como afirmado 

anteriormente, a concessão da medida liminar em mandado de segurança 

devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: 1 – que haja 

relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o pedido 

inicial; e 2 – que haja a possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao 

direito do impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a sentença 

final, ou se o provimento jurisdicional instado só lhe for reconhecido na 

sentença final de mérito, nos precisos termos do artigo 7º, inciso III, da Lei 

nº. 12.016/2009. Sobre a possibilidade de concessão de LIMINAR em 

MANDADO de SEGURANÇA, transcrevo os ensinamentos de Rizzato 

Lara, em passagem irretocável: "Como na antecipação realizada através 

da liminar há uma coincidência entre o que se antecipa e o que se 

pretende obter ao final, ou seja, a medida de segurança, existe desde logo 

uma satisfação do pedido. (...) A sua função primordial é garantir que a 

ordem determinada através do mandado de segurança seja eficaz no 

plano fático. Como ela obtém o resultado? Possibilitando ao impetrante do 

writ que sua pretensão seja, na prática, satisfeita ab initio.” A 

JURISPRUDÊNCIA não destoa: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL 

CIVIL. LIMINAR SATISFATIVA. 1. Em Mandado de Segurança é possível a 

concessão de liminares satisfativa. 2. Embora satisfativa, em face da 

provisoriedade de que se revestem, não obstante a prolação de sentença 

de mérito. 3. Apelo e remessa improvidos. Depreende-se dos autos que, 

“prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO 

PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR NÃO MERECE ACOLHIDA. “In 

casu”, a IMPETRANTE pretende a prorrogação do prazo de entrada em 

exercício no cargo de TECNO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL que fora 

nomeada pelo Edital 003/2018, com termo de posse datado em 28/06/2018. 

Neste sentido, vale ressaltar as seguintes informações: 1 – De acordo 

com o Edital do concurso que a IMPETRANTE foi aprovada, Concurso 

Público para Provimento de Cargos - Edital de Concurso nº 001/2014, em 

seu item 9.4, aduz: 9.4. Os candidatos aprovados nomeados no serviço 

público municipal terão o prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da 

publicação do Ato de nomeação para tomar posse e 3 (três) dias para 

entrar em exercício, contados da data da posse. Será tornado sem efeito 

o Ato de nomeação se não ocorrer a posse e/ou exercício nos prazos 

legais, sendo que o candidato perderá automaticamente a vaga, 

facultando ao Município o direito de convocar o próximo candidato por 

ordem de classificação; 2 – A IMPETRANTE foi nomeada por meio de Edital 

de Nomeação 003/2018 – Concurso Público 001/2014, em 21/05/2018, com 

publicação em 25/05/2018; 3 – A IMPETRANTE compareceu em 25/06/2018 

perante a Administração para Designação de Servidores Concursados – 

Concurso Público 001/2014; 4 – A Lei Complementar 062/2011 que Dispõe 

sobre a carreira dos Profissionais da Educação Pública Básica do 

Município de Sinop, em seu art. 19 aduz quanto ao Exercício do Cargo: Art. 

19. Exercício é o efetivo desempenho do cargo para o qual o Profissional 

da Educação Básica do Município foi nomeado e empossado. Parágrafo 

Único. Se o Profissional da Educação Básica não entrar em exercício no 

prazo de 15 (quinze) dias, prorrogáveis por mais 15 (quinze) dias, 

mediante justificativa, após a sua posse, tornar-se-á sem efeito a sua 

nomeação. Assim, considera-se como Termo de Posse da IMPETRANTE o 

ato de ID. 14134006, com data de 25/06/2018, e diante da orientação da 

Lei Complementar 062/2011, a entrada em exercício deveria ocorrer, em 

regra, no prazo de 15 (quinze) dias. Por outro lado, quanto a prorrogação 

por mais de 15 (quinze) dias para a Entrada em Exercício da IMPETRANTE, 

este deve estar de acordo com a Administração Pública, eis que pelo fato 

de a IMPETRANTE ser funcionária pública, a mesma deve respeitar os 

critérios de permissibilidade da mesma, pela razão de a Administração 

Pública ser dotada de discricionariedade. O ATO DISCRICIONÁRIO é o 

poder do qual a Administração Pública possui LIBERDADE de DECISÃO, 

vez que confere ao Administrador a possibilidade de ESCOLHA de acordo 

com os critérios de CONVENIÊNCIA e OPORTUNIDADE da situação e do 

momento. Ou seja, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA somente pode conceder 

tal prorrogação se respeitado sua própria condição, em outras palavras, a 

mesma fica presa as condições de conveniência e oportunidade. Assim, 

só pode a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA conceder o requerido deve ser 

respeitado a oportunidade e conveniência, ou seja, se com a concessão a 

administração pública não ficará desfalcada. Ademais, não pode o 

Judiciário debater contra os motivos pelo qual a ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA indeferiu o pedido de afastamento remunerado da IMPETRANTE, 

deve apenas observa se teve ou não MOTIVAÇÃO para tal indeferimento, 

o que, diante da documentação apresentada aos autos, a IMPETRANTE 

não comprovou a realização do requerimento para a prorrogação. Assim, 

diante do pedido liminar do IMPETRANTE, o DEFERIMENTO PARCIAL é 

medida que se impõe, eis que diante da Lei Complementar 062/2011, a 

entrada em exercício deve ocorrer dentro do prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data da posse. “Ex positis”, DEFIRO PARCIALMENTE a 

TUTELA ANTECIPADA, no sentido de DETERMINAR o prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da data da posse, para IMPETRANTE entrar em exercício 

de suas funções, conforme Parágrafo Único do art. 19 da Lei 

Complementar 062/2011. NOTIFIQUE-SE a(s) AUTORIDADE(S) apontada(s) 

como COATORA(S), a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7º, I, 

LMS), preste(m) as informações que entender(em) ser pertinentes, bem 

como cientifique o órgão de representação judicial da pessoa jurídica 

interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, 

querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, LMS). PRESTADAS as 

INFORMAÇÕES, conceda-se VISTA ao MINISTÉRIO PÚBLICO (art. 12, 

LMS). Após, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação
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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 330 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória: “O juiz conhecerá diretamente do 

pedido, proferindo sentença: I - quando a questão de mérito for 

unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver 

necessidade de produzir prova em audiência;” Apenas para situar a 

questão, a parte requerente ajuizou ação de rescisão contratual e 

restituição de valores, alegando que contratou os serviços de internet 

móvel da Reclamada, no entanto, o serviço de dados nunca funcionou 

corretamente, sentindo-se lesada. Pugna então, pelo cancelamento do 

contrato, restituição dos valores desembolsados durante o período em que 

foram prestados apenas parcialmente os serviços. A requerida 

apresentou contestação, aduzindo que os valores são devidos, eis que os 

serviços foram devidamente prestados. Afirma ainda que o fato descrito 

se trata de mero aborrecimento, não gerando danos morais indenizáveis, 

pugnando, alternativamente, pela redução do valor pleiteado a título de 

danos morais, suscitando razões genéricas. A Autora não pleiteou danos 

morais, apenas o cancelamento do serviço e restituição de valores pagos. 

Por não haver arguição de preliminares, passo a análise do mérito da lide. 

Consoante já anotada, cabe apenas salientar 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; artigo 6º, VI 

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. 

Da análise dos autos, verifico que o Autor entabulou contrato de serviços 

de internet móvel com a Reclamada. Ocorre que o serviço de internet não 

funcionou a contento, pelo que busca o cancelamento do plano contratado 

e restituição dos valores pagos. Pois bem. No que tange ao cancelamento 

do plano entabulado, tenho que é exercício regular de um direito do Autor, 

eis que diante da insatisfação com o serviço prestado nada mais justo que 

venha a ser cancelado sem ônus ao consumidor. Inobstante, com relação 

a restituição dos valores pagos até a propositura da ação, penso que 

razão não assiste ao demandante. Atualmente a gama de opções e a 

competitividade acirrada no mercado de telefonia móvel não justificam o 

consumidor continuar refém de um serviço que não funciona junto a uma 

determinada operadora. Nesse sentido, recordo-me da portabilidade 

numérica, que permite ao consumidor trocar de operadora sem necessitar 

substituir seu número antigo, o que evita uma série de intempéries que 

poderiam justificar a vinculação a uma prestadora de serviço. Ademais, 

com a tecnologia atual, é difícil acreditar que alguma operadora não atenda 

o serviço de dados dentro do perímetro urbano da cidade, fato que a meu 

sentir, transfere o ônus da prova quanto a falha do serviço ao 

consumidor. “Ex Positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos, apenas para RESCINDIR o PLANO de INTERNET MÓVEL 

contratado pela Autora/consumidora (sem ônus – multa), gerando efeitos 

a partir da propositura da ação, com a restituição de eventuais valores 

pagos a partir daquela data, vinculados ao contrato discutido nos autos. 

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. 

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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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1010527-73.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ALEXANDRE DA SILVA 

ARRUA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de 

dilação probatória. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Preliminares: INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL 

– COMPROVANTE DE ENDEREÇO No que diz respeito à preliminar de 

inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensáveis, tal pedido 

não merece acolhimento, uma vez que o comprovante de endereço não é 

documento indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao 

conhecimento desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação 

da residência, conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem mais preliminares, passo ao mérito A controvérsia da 

presente demanda cinge-se quanto à existência de relação jurídica entre 

as partes que gerou o débito originário da inscrição do nome da parte 

Requerente em cadastro de inadimplentes. Em que pese trate-se de 

instituição financeira, a teor da Súmula 297, STJ, aplica-se à presente 

demanda o Código de Defesa do Consumidor; ademais, a parte 

Requerente apresenta tese de negativa de vínculo, motivo pelo qual a 

inversão do ônus da prova fazia-se imprescindível sob pena de inviabilizar 

a defesa desta em juízo. Deste modo, incumbia à parte Requerida trazer 

aos autos efetivos indícios de que houve uma contratação quer seja por 

escrito, por telefone ou por terceiros intermediários. Contudo, NÃO JUNTA 

NENHUM CONTRATO, limitando-se a trazer aos autos apenas faturas em 

print screens de seu sistema que se mostra inviável como prova para os 

fins pretendidos, sobretudo quando desacompanhada de quaisquer outros 

indícios probatórios. Este Juízo, amparando-se em sedimentada 

jurisprudência da Turma Recursal do E. TJMT, no sentido de que a 

reprodução de tele sistémica por si só trata-se de prova unilateral, quando 

desacompanhada de qualquer outro indício para corroborar sua finalidade. 

Vide: RECURSO INOMINADO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO EM SERASA - DANO MORAL - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - TELAS 

SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO - DANO 

MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – SENTENÇA REFORMADA – 

LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO A tese de defesa se baseia em telas 

sistêmicas, as quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma 

Recursal Única e também pelas Turmas Provisórias são provas unilaterais 

desprovidas de qualquer valor probatório. Em razão da inversão do ônus 

da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem 

da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da 

empresa Reclamada, ante a hipossuficiência do consumidor, parte 

hipossuficiente da relação consumerista. Diante da inexistência de provas 

da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de 

assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento 

telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. 

Sentença reformada para parcial procedência, afastando a condenação 

de litigância de má fé imposta no 1° grau. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (TJMT, Procedimento do Juizado Especial Cível 

200515620178110001/2017, , Turma Recursal Única, Julgado em 

28/11/2017, Publicado no DJE 28/11/2017 - grfio nosso). Não havendo 

provas mínimas para refutar os argumentos ofertados pela parte 

Requerente tem-se por indevida a inscrição e manutenção do nome da 

parte Requerente em rol de inadimplentes. Ausente, nos autos, prova da 

origem do débito, deve-se considerar tal inscrição indevida. E trata-se de 

ponto pacífico em nossa jurisprudência e doutrina pátria o dano moral in re 

ipsa pela negativação indevida. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A inscrição indevida em cadastros restritivos 

de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa 

prova da lesão. - Circunstância dos autos em que reconhecida a 

inexistência da dívida impunha-se a reparação pela inscrição indevida; e a 

sentença não merece reparo. […] RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação 

Cível Nº 70071575302, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 12/12/2016 - grifo nosso). É 

sabido que a condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio 

judicial, não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o 

quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser 

representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se 

de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a 
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reiterar os fatos danosos. A obrigação de indenizar deve ser 

reconhecida, embora não nos moldes postulados inicialmente, diante do 

risco de se concretizar, em seu favor, ilícito enriquecimento, posto que a 

parte reclamante conta com outras restrições comerciais posteriores a 

que está sendo discutida neste feito, razão pela qual não se aplica a 

Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, somente devem ser levadas 

em considerações as outras inscrições para fixar o quantum indenizatório 

em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de 

modo a evitar enriquecimento ilícito. Por derradeiro, tenho que a quantia de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) para o Requerente é razoável de acordo com a 

lesão que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial; DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS discutidos nestes auto, como corolário lógico 

DETERMINAR o CANCELAMENTO dos serviços ativos em nome da parte 

Requerente, eis que esta, conforme afirmado em sede de petição inicial 

afirmou não possuir nenhuma relação jurídica com a instituição financeira 

Requerida e CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, 

acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao 

mês a partir da data da prolação desta sentença e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DA SILVA ARRUA (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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1010527-73.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ALEXANDRE DA SILVA 

ARRUA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de 

dilação probatória. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Preliminares: INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL 

– COMPROVANTE DE ENDEREÇO No que diz respeito à preliminar de 

inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensáveis, tal pedido 

não merece acolhimento, uma vez que o comprovante de endereço não é 

documento indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao 

conhecimento desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação 

da residência, conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem mais preliminares, passo ao mérito A controvérsia da 

presente demanda cinge-se quanto à existência de relação jurídica entre 

as partes que gerou o débito originário da inscrição do nome da parte 

Requerente em cadastro de inadimplentes. Em que pese trate-se de 

instituição financeira, a teor da Súmula 297, STJ, aplica-se à presente 

demanda o Código de Defesa do Consumidor; ademais, a parte 

Requerente apresenta tese de negativa de vínculo, motivo pelo qual a 

inversão do ônus da prova fazia-se imprescindível sob pena de inviabilizar 

a defesa desta em juízo. Deste modo, incumbia à parte Requerida trazer 

aos autos efetivos indícios de que houve uma contratação quer seja por 

escrito, por telefone ou por terceiros intermediários. Contudo, NÃO JUNTA 

NENHUM CONTRATO, limitando-se a trazer aos autos apenas faturas em 

print screens de seu sistema que se mostra inviável como prova para os 

fins pretendidos, sobretudo quando desacompanhada de quaisquer outros 

indícios probatórios. Este Juízo, amparando-se em sedimentada 

jurisprudência da Turma Recursal do E. TJMT, no sentido de que a 

reprodução de tele sistémica por si só trata-se de prova unilateral, quando 

desacompanhada de qualquer outro indício para corroborar sua finalidade. 

Vide: RECURSO INOMINADO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO EM SERASA - DANO MORAL - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - TELAS 

SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO - DANO 

MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – SENTENÇA REFORMADA – 

LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO A tese de defesa se baseia em telas 

sistêmicas, as quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma 

Recursal Única e também pelas Turmas Provisórias são provas unilaterais 

desprovidas de qualquer valor probatório. Em razão da inversão do ônus 

da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem 

da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da 

empresa Reclamada, ante a hipossuficiência do consumidor, parte 

hipossuficiente da relação consumerista. Diante da inexistência de provas 

da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de 

assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento 

telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. 

Sentença reformada para parcial procedência, afastando a condenação 

de litigância de má fé imposta no 1° grau. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (TJMT, Procedimento do Juizado Especial Cível 

200515620178110001/2017, , Turma Recursal Única, Julgado em 

28/11/2017, Publicado no DJE 28/11/2017 - grfio nosso). Não havendo 

provas mínimas para refutar os argumentos ofertados pela parte 

Requerente tem-se por indevida a inscrição e manutenção do nome da 

parte Requerente em rol de inadimplentes. Ausente, nos autos, prova da 

origem do débito, deve-se considerar tal inscrição indevida. E trata-se de 

ponto pacífico em nossa jurisprudência e doutrina pátria o dano moral in re 

ipsa pela negativação indevida. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A inscrição indevida em cadastros restritivos 

de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa 

prova da lesão. - Circunstância dos autos em que reconhecida a 

inexistência da dívida impunha-se a reparação pela inscrição indevida; e a 

sentença não merece reparo. […] RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação 

Cível Nº 70071575302, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 12/12/2016 - grifo nosso). É 

sabido que a condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio 

judicial, não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o 

quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser 

representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se 

de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a 

reiterar os fatos danosos. A obrigação de indenizar deve ser 

reconhecida, embora não nos moldes postulados inicialmente, diante do 

risco de se concretizar, em seu favor, ilícito enriquecimento, posto que a 

parte reclamante conta com outras restrições comerciais posteriores a 

que está sendo discutida neste feito, razão pela qual não se aplica a 

Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, somente devem ser levadas 

em considerações as outras inscrições para fixar o quantum indenizatório 

em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de 

modo a evitar enriquecimento ilícito. Por derradeiro, tenho que a quantia de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) para o Requerente é razoável de acordo com a 

lesão que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial; DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS discutidos nestes auto, como corolário lógico 

DETERMINAR o CANCELAMENTO dos serviços ativos em nome da parte 

Requerente, eis que esta, conforme afirmado em sede de petição inicial 

afirmou não possuir nenhuma relação jurídica com a instituição financeira 

Requerida e CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, 

acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao 

mês a partir da data da prolação desta sentença e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011238-90.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO BANDELOW DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIELE ALBRING OAB - MT0018703A (ADVOGADO)
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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: 

8011238-90.2016.8.11.0015 REQUERENTE: DANILO BANDELOW DE LIMA 

REQUERIDO: OI S/A Projeto de Sentença 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 Pleiteia a parte reclamante indenização por danos 

morais ao argumento de que nos dias 26 de dezembro de 2015 a 05 de 

janeiro de 2016 o sistema operacional da reclamada parou de funcionar e 

a parte autora ficou impossibilitado de efetuar e receber ligações, bem 

como sem internet, por meio de sua linha telefônica de nº. (66) 3531-6666, 

prejudicando-o, visto que ficou justamente no final de ano sem 

comunicação com familiares e amigos. A reclamada em sua peça de 

bloqueio aduziu que não houve qualquer falha na prestação dos serviços 

durante o período indicado na inicial, e também, mesmo que tenha ocorrido 

a interrupção dos serviços, os reparos foram realizados em tempo hábil, 

de acordo com a Resolução da ANATEL n. 605, de 26 de dezembro de 

2012. O Reclamante não apresentou impugnação. Ademais, a parte 

requerente não apresenta qualquer elemento probatório de inicios mínimos 

da falha no sinal de telefonia. Com efeito, em que pesa o Código de Defesa 

do Consumidor autorizar a inversão do ônus da prova, cabe à parte autora 

provar indícios mínimos de suas alegações, ônus que não se desincumbiu. 

Cumpre ressaltar ainda que, no caso em análise, ainda que se 

considerasse indevida a suspensão ou a oscilação, seja pela falta de 

prévio aviso ou por força maior, os danos morais não restaram 

configurados, não desbordando a narrativa da inicial do simples 

aborrecimento comum na vida cotidiana e nas relações comerciais, 

inexistindo, na espécie, qualquer ofensa à honra ou personalidade do 

autor, ensejadora de indenização dessa natureza. Atentando-se, pois, 

para o que se entende a jurisprudência: “Para a justificação do dano 

moral, não basta a simples atividade danosa, mas a existência de 

menoscabo, de sofrimento humano, de atentado à reputação da vitima, 

situação inocorrente na hipótese. (Extinto Segundo Tribunal de Alçada 

Civil, apelação sem revisão nº 705.166-00/4, relator atual Desembargador 

Gilberto dos Santos).” A teoria do risco do empreendimento deve ser vista 

com reservas, sendo ela aplicável somente nos casos em que a atividade 

desenvolvida pela empresa implicar, por sua natureza, risco para os 

direitos de outrem. A atividade de telefonia, por sua natureza, não implica 

em riscos para os direitos dos usuários, sendo eventual falha decorrente 

da complexidade tecnológica do sistema. Se hoje as pessoas contam com 

tecnologias avançadas, como a telefonia celular, é razoável também 

admitir que sejam compreensivos com eventuais falhas do complexo 

sistema operacional, equiparado à força maior, que afasta a 

responsabilidade civil, tanto em relação aos danos materiais quantos aos 

danos morais. No mesmo sentido assevera o julgado abaixo: 

INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – TELEFONIA MÓVEL – ALEGAÇÃO DE 

INTERRUPÇÃO DO SINAL – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – MERO 

DISSABOR – AUSÊNCIA DE LESÃO AO DIREITO DA PERSONALIDADE – 

DANO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. Apesar do dissabor suportado pela parte em razão da 

interrupção constante do sinal de telefonia, é certo que tal fato por si só, 

não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando, apenas 

e tão somente, um aborrecimento, mormente porque não houve qualquer 

outra consequência negativa que violasse o direito de personalidade. 

(TJMT; Ap 114402/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 

14/10/2015) (grifo nosso). Para a configuração do dano moral, enfim, é 

necessário que se verifique a violação de algum dos direitos de 

personalidade, previstos no inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, 

o que não se vislumbra na hipótese em exame. Como anotado, cuida-se de 

um transtorno que não viola direitos de personalidade do usuário do 

telefone celular. DISPOSITIVO Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, 

do NCPC/15, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na pela parte 

reclamante. Intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos e 

transitada em julgado ARQUIVE-SE o feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011238-90.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO BANDELOW DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIELE ALBRING OAB - MT0018703A (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: 

8011238-90.2016.8.11.0015 REQUERENTE: DANILO BANDELOW DE LIMA 

REQUERIDO: OI S/A Projeto de Sentença 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 Pleiteia a parte reclamante indenização por danos 

morais ao argumento de que nos dias 26 de dezembro de 2015 a 05 de 

janeiro de 2016 o sistema operacional da reclamada parou de funcionar e 

a parte autora ficou impossibilitado de efetuar e receber ligações, bem 

como sem internet, por meio de sua linha telefônica de nº. (66) 3531-6666, 

prejudicando-o, visto que ficou justamente no final de ano sem 

comunicação com familiares e amigos. A reclamada em sua peça de 

bloqueio aduziu que não houve qualquer falha na prestação dos serviços 

durante o período indicado na inicial, e também, mesmo que tenha ocorrido 

a interrupção dos serviços, os reparos foram realizados em tempo hábil, 

de acordo com a Resolução da ANATEL n. 605, de 26 de dezembro de 

2012. O Reclamante não apresentou impugnação. Ademais, a parte 

requerente não apresenta qualquer elemento probatório de inicios mínimos 

da falha no sinal de telefonia. Com efeito, em que pesa o Código de Defesa 

do Consumidor autorizar a inversão do ônus da prova, cabe à parte autora 

provar indícios mínimos de suas alegações, ônus que não se desincumbiu. 

Cumpre ressaltar ainda que, no caso em análise, ainda que se 

considerasse indevida a suspensão ou a oscilação, seja pela falta de 

prévio aviso ou por força maior, os danos morais não restaram 

configurados, não desbordando a narrativa da inicial do simples 

aborrecimento comum na vida cotidiana e nas relações comerciais, 

inexistindo, na espécie, qualquer ofensa à honra ou personalidade do 

autor, ensejadora de indenização dessa natureza. Atentando-se, pois, 

para o que se entende a jurisprudência: “Para a justificação do dano 

moral, não basta a simples atividade danosa, mas a existência de 

menoscabo, de sofrimento humano, de atentado à reputação da vitima, 

situação inocorrente na hipótese. (Extinto Segundo Tribunal de Alçada 

Civil, apelação sem revisão nº 705.166-00/4, relator atual Desembargador 

Gilberto dos Santos).” A teoria do risco do empreendimento deve ser vista 

com reservas, sendo ela aplicável somente nos casos em que a atividade 

desenvolvida pela empresa implicar, por sua natureza, risco para os 

direitos de outrem. A atividade de telefonia, por sua natureza, não implica 

em riscos para os direitos dos usuários, sendo eventual falha decorrente 

da complexidade tecnológica do sistema. Se hoje as pessoas contam com 

tecnologias avançadas, como a telefonia celular, é razoável também 

admitir que sejam compreensivos com eventuais falhas do complexo 

sistema operacional, equiparado à força maior, que afasta a 

responsabilidade civil, tanto em relação aos danos materiais quantos aos 

danos morais. No mesmo sentido assevera o julgado abaixo: 

INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – TELEFONIA MÓVEL – ALEGAÇÃO DE 

INTERRUPÇÃO DO SINAL – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – MERO 

DISSABOR – AUSÊNCIA DE LESÃO AO DIREITO DA PERSONALIDADE – 

DANO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. Apesar do dissabor suportado pela parte em razão da 

interrupção constante do sinal de telefonia, é certo que tal fato por si só, 

não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando, apenas 

e tão somente, um aborrecimento, mormente porque não houve qualquer 

outra consequência negativa que violasse o direito de personalidade. 

(TJMT; Ap 114402/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 

14/10/2015) (grifo nosso). Para a configuração do dano moral, enfim, é 

necessário que se verifique a violação de algum dos direitos de 
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personalidade, previstos no inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, 

o que não se vislumbra na hipótese em exame. Como anotado, cuida-se de 

um transtorno que não viola direitos de personalidade do usuário do 

telefone celular. DISPOSITIVO Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, 

do NCPC/15, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na pela parte 

reclamante. Intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos e 

transitada em julgado ARQUIVE-SE o feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010982-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI FAQUIR 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)

 

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: 1010982-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI FAQUIR 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)

 

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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012947-63.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEAN AR CONDICIONADO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEW ROAD TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpra-se, conforme requerido em mov. id. n° 8267169. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013553-91.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MARIA TEIXEIRA MATIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8013553-91.2016.8.11.0015 REQUERENTE: SOLANGE MARIA TEIXEIRA 

MATIAS REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo entabulado 

no id. 10880613. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos 

verifico que referido acordo fora pactuado em termos contra os quais não 

transponho óbice. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o 

acordo realizado pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos 

e legais, e com arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. 

Sem custas ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). 

Considerando que as partes desistiram do prazo recursal, após a 

publicação da presente, proceda-se com a certificação do trânsito em 

julgado e com as anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas 

necessárias, expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011134-98.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Executado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente(m) 

Impugnação/Embargos à penhora on-line via BACENJUD, realizada nos 

autos, (art. 475-J, §1º do CPC).

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010335-26.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE VILLAVERDE DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOUTH-NET TURISMO BRASIL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO)

SERGIO RENATO DE SOUZA SECRON OAB - SP253984 (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Executado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente(m) 

Impugnação/Embargos à penhora on-line via BACENJUD, realizada nos 

autos, (art. 475-J, §1º do CPC).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012710-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO D ANGELLES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO RICARDO CAVINA OAB - MT0009576S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO COBERTINO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012680-91.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PALACE HOTEL LTDA EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT0014755A-O (ADVOGADO)

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813/O (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Executado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente(m) 
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Impugnação/Embargos à penhora on-line via BACENJUD, realizada nos 

autos, (art. 475-J, §1º do CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011195-56.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYN PAULINE BORTOLANZA LAGNI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIA RYBA DE OLIVEIRA OAB - MT0016134A-O (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013632-70.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS APARECIDO PEREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/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 DESPACHO Processo: 

8013632-70.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 19.970,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MATEUS 

APARECIDO PEREIRA DE CARVALHO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1. Em atenção ao pedido de início da fase de 

cumprimento de sentença, INTIME-SE a executada para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, 

sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa no 

percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem 

manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de 

direito para prosseguimento do feito. 3. Oportunamente tornem os autos 

conclusos para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como 

CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO. Às providências. SINOP, 5 de abril de 2018. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012882-68.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERIDIANE GUERRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020117-23.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA HELENA RAUBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRACEMA FRANCISCA NOVAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS RUIZ OAB - MT0016558A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003062-47.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WENDEL LUIZ RODRIGUES TEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO OAB - MT0019366A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011504-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA TAUANE DIAS VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA 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: 

1011504-65.2017.8.11.0015 REQUERENTE: JESSICA TAUANE DIAS 

VASCONCELOS REQUERIDO: TELEFONICA DATA 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”. Em consulta ao Sistema PJe verificou-se que a parte 

Requerente distribuiu três demandas em face da parte Requerida, visando 

discutir alegadas inscrições indevidas de seu nome em cadastro de 

inadimplentes. Nos autos n. 1011502-95.2017.8.11.0015 a parte 

Requerente questiona a importância de R$ 404,52 (quatrocentos e quatro 

reais e cinquenta e dois centavos) referente ao contrato n. 0248759272. 

Nos autos n. 1011503-80.2017.8.11.0015 a parte Requerente questiona a 

importância de R$ 111,80 (cento e onze reais e oitenta centavos) 

referente ao contrato n. 0243451681. Nos autos n. 

1011504-65.2017.8.11.0015 a parte Requerente questiona a importância 

de R$ 43,14 (quarenta e três reais e quatorze centavos) referente ao 

contrato n. 0243451681. Porém, pela leitura das contestações e sua 

documentação correlata, verificou-se que tais débitos são oriundos de um 

único contrato atribuído entre as partes. É inegável a evolução alcançada 

em nosso sistema jurídico com o Novo Código de Processo Civil. Dentre as 

quais, merece destaque, por aplicar-se ao presente caso, a inovação 

prevista no art. 55, §3º, CPC, in verbis: § 3º Serão reunidos para 

julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de 

decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, 

mesmo sem conexão entre eles. Referida norma dispõe sobre regra de 

conexão mais flexível no processo civil. Sobre o tema comenta Fredie 

Didier Jr.: A conexão, neste caso, decorrerá do vínculo que se estabelece 

entre as relações jurídicas litigiosas. Haverá conexão se a mesma relação 
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jurídica estiver sendo examinada em ambos os processos, ou se diversas 

relações jurídicas, mas entre elas houver um vínculo de prejudicialidade ou 

preliminariade […]. Desta forma impõe-se manter a CONEXÃO entre as 

demandas 1011502-95.2017.8.11.0015, 1011503-80.2017.8.11.0015 e 

1011504-65.2017.8.11.0015, bem como determinar seu apensamento. 

Destaca-se que a Requerida produz, nos autos do processo nº 

1011502-95.2017.8.11.0015 traz toda as provas documentais, não se 

limitando a cópia de um contrato com alegada assinatura da parte 

Requerente, mas também trouxe aos autos cópia dos documentos de 

identidade daquela (id nº 11508332) bem como faturas em aberto (id nº 

11508324) traduzindo-se pela impossibilidade de que terceiro tenha 

falsificado sua assinatura. Ademais, observa-se que a parte Requerente 

junta aos autos do processo nº 1011502-95.2017.8.11.0015 documento 

pessoal em preto e branco no id nº 10224336; todavia, a parte Requerida 

juntou o mesmo documento em cópia colorida no id nº 11508332, 

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. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte Requerente e DETERMINAR a CONEXÃO com fulcro 

no art. 55, §3º, NCPC, PROCEDENDO-SE o APENSAMENTO no Sistema PJe 

en t re  todos  os  au tos  n .  1011502-95 .2017.8 .11 .0015 , 

1011503-80.2017.8.11.0015 e 1011504-65.2017.8.11.0015 e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Ainda, CONDENO a parte Requerente em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 5% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005823-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT0020974A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

THALES DEMARCHI DA SILVA OAB - MT24131/O-O (ADVOGADO)

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A (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: 

1005823-80.2018.8.11.0015. REQUERENTE: VALDEMIR ALCANTARA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Da análise atenta dos autos verifico que o requerente postula 

pelo adiamento da audiência conciliatória, uma vez que não poderá 

comparecer na data agendada, motivo pelo qual requereu nova 

designação de data para a solenidade (ID. 14183231). Sendo assim, diante 

da justificativa apresentada pelo requerente, DETERMINO: I - DESIGNE-SE 

nova data para realização da audiência de conciliação, de acordo com a 

pauta deste juízo; II - INTIMEM-SE as partes para comparecimento, fazendo 

constar as advertências legais em caso de falta injustificada; Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 17 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000956-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS ANTONIO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1000956-78.2017.8.11.0015 REQUERENTE: IZAIAS ANTONIO DA COSTA 

REQUERIDO: CLARO S/A Vistos etc. 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 CPC. I - 

Preliminar - Da gratuidade da justiça Suscita a reclamada preliminar de 

impossibilidade do deferimento da assistência judiciaria gratuita, porém, 

entendo que impugnação não tem cabimento nesta fase processual, uma 

vez que o acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial 

independe do recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais. 

Dispõe o artigo 54, da Lei nº 9.099/95: Art. 54. O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na 

forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas 

processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de 

jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita. Isto 

posto, rejeito a preliminar. - Da competência do juizado especial Rejeito a 

preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela requerida, 

para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em indenização por 

ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, sendo 

dispensável a realização de perícia, inclusive entendo que os elementos 

probatórios juntados nos autos são suficientes para o deslinde da 

controvérsia. Ademais, é nítida a semelhança entre as assinaturas 

constante no contrato apresentado pela requerida e nos documentos 

apresentados pelo requerente. Assim, rejeito a preliminar em epigrafe. - 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, 
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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;” 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. II - Mérito: Pleiteia a parte requerente a 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu teve seu nome inserido no cadastro de 

inadimplentes do SCPC, por cobranças indevidas por parte da empresa 

Requerida, referente ao débito de R$ 66,39, que a Reclamante 

desconhece, eis que nunca contratou os serviços da empresa reclamada. 

Em sua peça de bloqueio, a requerida alega que ocorreu a regular 

utilização dos serviços pela parte autora, e que por mera liberalidade a 

autora deixou de efetuar o pagamento das faturas, se tornando 

inadimplente junto a ré e consequentemente teve seu nome negativado. O 

requerente apresentação impugnação genérica. No contexto dos autos, 

verifica-se que a parte reclamada carreou aos autos cópia de documentos 

hábeis que COMPROVAM a origem do DÉBITO discutido, (telas sistêmicas, 

faturas, termo de adesão de pessoa física para planos de serviços pós 

pagos-SMP devidamente assinado pela requerente), demonstrando, assim, 

a relação jurídica entre as partes, e ainda a origem da divida que gerou a 

negativação. Desta forma, diante das circunstâncias em que os fatos 

ocorreram aliados à prova produzida pela requerida, permitem um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, pelo 

que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na contestação. No 

caso, conquanto a parte requerente informe, em sua exordial, que 

desconhece a dívida 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. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações 

são insuficientes à produção de provas. Não resta dúvida de que a parte 

autora contratou e utilizou, os serviços da ré, e, de forma negligente e 

desidiosa ajuizou a presente ação, sem antes ao menos fazer qualquer 

consulta junto à empresa ora requerida, pois nada traz neste sentido. 

Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil/2015. Os fatos 

mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, 

caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. Condutas como 

essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé 

contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 

processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da tutela jurisdicional. Pelo exposto, nos termos do art. 

487, I, do CPC/2015 c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial. Com intuito inibitório, condeno a parte autora 

em litigância de má-fé e, por consequência, ao pagamento de multa de 9% 

(nove por cento) sobre o valor da causa corrigido; e condeno, também, a 

parte requerente ao pagamento das custas do processo, bem como dos 

honorários do advogado que FIXO no montante de 10% do valor da causa, 

nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se as partes, através de 

seus patronos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011111-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS REIS DE AMORIM SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011111-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS REIS DE AMORIM SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007270-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A.A COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR MATOS CALEGARI (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.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029718/7/2018 Página 415 de 507



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012896-52.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO AURELIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT0019438A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

MOANNY FELIX DE ANDRADE OAB - PE0026936D (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

8012896-52.2016.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. REQUERENTE: MAURO AURELIO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: LOJAS AVENIDA LTDA, PRODENT - ASSISTENCIA 

ODONTOLOGICA LTDA. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de Ação De Rescisão Contratual 

C/C Com Dano Material E Moral E Pedido De Tutela Antecipada Inaudita 

Altera Pars, proposta pela parte Reclamante em desfavor das 

Reclamadas, sob o fundamento de recusa de atendimento odontológico via 

plano de serviços devidamente contratado. Com relação à preliminar de 

ilegitimidade passiva alegada pela requerida LOJAS AVENIDA S.A por 

dizer figurar no contrato como mera estipulante, não deve a mesma 

prosperar, posto que sequer juntou aos autos o contrato para comprovar 

tal alegação, e mais, verifica-se que o pagamento referente ao plano 

odontológico totality plus é cobrado no boleto de vencimento da requerida 

sob o nomenclatura “Club + odonto familiar”, o que atrai a aplicação da 

teoria da aparência, a determinar a sua legitimidade para figurar no polo 

passivo da lide. Não obstante se tratar de relação de consumo, a inversão 

do ônus da prova só deve ser aplicada em questões específicas e desde 

que presente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta de provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar 

a sua procedência. Ora, não se pode transformar a técnica de julgamento 

de inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos a Reclamada a provar todas as nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. Outro não é o entendimento do mestre Fredie Didier Junior, 

que ensina: “Por outro lado, exigir do fornecedor, apenas por vislumbrar 

uma possível inversão do ônus da prova em seu desfavor, faça prova 

tanto dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos que eventualmente 

alegar, como de inexistência do fato constitutivo do direito do consumidor, 

é tornar legal a inversão que o legislador quis que fosse judicial (tanto que 

exigiu o preenchimento, no caso concreto, de certos requisitos). Segundo 

Cambi, o juiz, ao inverter o ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou 

fatos específicos, referindo-se a eles expressamente. Deve evitar a 

inversão do ônus probandi para todos os fatos que beneficiam ao 

consumidor, de forma ampla e indeterminada, pois acabaria colocando 

sobre o fornecedor o encargo de provar negativa absoluta/indefinida, o 

que é imposição diabólica.” No caso em tela, a requerente não se 

desincumbiu de tal encargo. De outro norte, o requerido trouxe aos autos 

junto a defesa elementos hábeis à demonstração de que o atendimento 

não foi negado, não prosperando o pleito de indenização por dano moral. 

Logo, nessa diretriz, tenho que o pleito indenizatório na forma como posto 

não deve ser provido, haja vista que a requerente não se desincumbiu do 

ônus probatório que lhe cabia a teor do disposto no art. 373, inc. I, do CPC, 

na medida em que não comprovou de modo efetivo os fatos constitutivos 

da sua pretensão, bem como não restou configurado qualquer dano que 

poderia ser impingido a mesmo, ou seja, não há comprovação do nexo de 

causalidade entre a conduta tida como lesiva pelo agente e seu resultado 

gravoso ao supostamente vitimado. Além disso, a mera recusa de 

cobertura ao procedimento não teve o condão de ensejar o dano moral, 

inexistindo nos autos comprovação de transtornos ou repercussão 

negativa no quadro clínico da autora em razão da conduta da requerida. 

Ante ao exposto e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I 

do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pleito, haja vista 

não vislumbrar a existência de falhas na prestação dos serviços da 

Reclamada. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intime-se as partes, 

através de seus patronos.

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1006778-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA ETERNA FERREIRA (EMBARGANTE)

ABEL DOMINGOS DE JESUS FILHO - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANN LOPES CARASSA OAB - MT20715/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR PASQUAL VINAGA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006778-14.2018.8.11.0015. EMBARGANTE: DIVINA ETERNA FERREIRA, 

ABEL DOMINGOS DE JESUS FILHO - ME EMBARGADO: CEZAR PASQUAL 

VINAGA Vistos, etc. Compulsando detidamente os autos, verifico que na 

inicial os embargantes mencionam a forma de pagamento pela qual se deu 

a aquisição do veículo objeto da constrição, mas não colacionam 

quaisquer documentos que demonstrem as transferências bancárias 

reportadas na exordial e no Contrato Particular de Compra e Venda com 

Reserva de Domínio. Sendo assim, considerando que o Juízo está adstrito 

aos pedidos formulados pelos embargantes, bem como aos elementos de 

provas do alegado, determino: I – INTIME-SE os embargantes para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE a INICIAL, juntando aos autos 

documentos que comprovem as transações/transferências bancárias 

efetuadas na compra e venda do veículo Volvo/FH 460 6x2T, Placa 

OMP5116, RENAVAM 00496135961, nos termos em que fora noticiado na 

peça inaugural. II - Após a emenda, IMEDIATAMENTE concluso para 

análise. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 17 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009627-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CALLEGARO SCHNEIDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA LOUISA BORGMANN ZANELLATTO OAB - MT0020620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (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: 

1009627-90.2017.8.11.0015. REQUERENTE: GUSTAVO CALLEGARO 

SCHNEIDER REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. 

Vistos, etc. Compulsando minuciosamente os autos, verifico que a parte 

requerida não foi intimada da sentença proferida em ID. 13573981. Sendo 

assim, TORNO SEM EFEITO o despacho retro e via de consequência, 

DETERMINO: I – INTIME-SE a requerida acerca da sentença prolatada nos 

autos (ID. 13573981); II – Após, em nada sendo requerido, CERTIFIQUE-SE 

o trânsito em julgado e façam-me os autos CONCLUSO para apreciação do 

petitório de ID. 13573981; Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 

17 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008387-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEOSVALDO FERNANDES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012482-25.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO OAB - MT0018491A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W.E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

VELA SAO JOAO INDUSTRIA E COMERCIO DE ENCARTELADOS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA DE ANDRADE OAB - MT19931/O (ADVOGADO)

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT0007199A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012482-25.2014.8.11.0015. EXEQUENTE: AILTON JOSE DA SILVA 

EXECUTADO: VELA SAO JOAO INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ENCARTELADOS LTDA - ME, W.E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

Vistos etc. Acolho o pedido formulado pela autora, com efeito, intime-se a 

parte executada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, INDIQUE nos autos 

BENS SUJEITOS À PENHORA, com fito de satisfazer o débito perseguido 

na presente execução, sob pena de incorrer em MULTA por ATO 

ATENTATÓRIO À DIGNIDADADE DA JUSTIÇA, conforme artigo 774, inciso 

V do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação da parte 

executada, intime-se a parte exequente para manifestação. Transcorrido 

os prazos, volte-me os autos conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 17 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020081-78.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVINO KOSMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathan henning de teixeira OAB - MT15316/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - LTDA (REQUERIDO)

LOSANGO PROMOTORA DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELO RODRIGUES FELIPE OAB - MT0007278A (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (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, 17 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: 1001721-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONALDO SEVERINO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO OAB - MT0019366A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1001721-49.2017.8.11.0015 REQUERENTE: LEONALDO SEVERINO DOS 

REIS REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos, etc. 1. EXPEÇA-SE 

ALVARÁ para levantamento dos montantes incontroversos, depositado 

nos autos em mov. n.º 11772584, PROCEDA-SE com a transferência em 

favor da parte exequente; 2. Ultimada esta providência, INTIME-SE o 

executado para que no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre o 

saldo remanescente, consoante cálculo de mov. n.º 11845965 dos autos; 

3. Ultrapassado o aludido prazo, CERTIFIQUE-SE se houve manifestação 

do executado, e concomitantemente, INTIME-SE o exequente para requerer 

o que de direito para prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011370-84.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A.A COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA FINGER (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009987-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIA DO NORTE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR MARIO DA SILVA RIBEIRO DA ROSA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001430-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MENESES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-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.
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Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007117-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-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: 1001526-98.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALFONSO PAULINO RENGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELIZA NEIVERTH OAB - MT0013851A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIGIA MARIA PREVIDELLI RABELO OAB - MT15252/B-B (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: 1006716-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA BRUM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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: 8012221-89.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VASCONCELOS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSAGRO AGROQUIMICA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARINA MOISÉS MENDONÇA OAB - SP210867 (ADVOGADO)

LUIZ ALCESTE DEL CISTIA THONON FILHO OAB - SP211808 

(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: 8013575-52.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO CAVALCANTE PEREIRA (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)

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: 1001144-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO JOSE WALKER EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL DOS SANTOS - MARCENARIA - ME (REQUERIDO)

EZEQUIEL DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001144-71.2017.8.11.0015. REQUERENTE: GUIDO JOSE WALKER EIRELI 

REQUERIDO: EZEQUIEL DOS SANTOS - MARCENARIA - ME, EZEQUIEL 

DOS SANTOS Vistos, etc. 1. Tendo em vista que o executado até o 

presente momento não quitou a dívida, bem como que o dinheiro tem 

preferência sobre os demais bens a ser penhorados, consoante ordem 

elencada no art. 835, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de 

penhora on-line via BACEN-JUD, nos termos do art. 835, inciso I, do 

CPC/15; 2. JUNTE-SE aos autos cópia da operação; 3. Caso se constate 

frutífera a penhora, intime-se o executado, podendo o mesmo apresentar 

embargos em 15 dias (art. 915, do CPC); 4. Apresentada a defesa do 

executado, certifique-se, intimando o exequente para se manifestar em 15 

(quinze) dias; 5. Caso contrário, quedando-se inerte o executado, 

certifique-se e intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste, mormente requerendo o que de direito; 6. E ainda, na 

hipótese de restar infrutífera a penhora em contas do executado, 

INTIME-SE o exequente para que este se manifeste, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, conforme 

artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. SINOP, 16 de julho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006991-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA BRUNA TENORIO BRESCIANI (REQUERENTE)

LINO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

VANESSA KARINA DE CASTRO (REQUERENTE)

JULIANO FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO)

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO)

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO)

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO)

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1006991-20.2018.8.11.0015. REQUERENTE: CRISTINA BRUNA TENORIO 

BRESCIANI, LINO RODRIGUES DA SILVA, VANESSA KARINA DE CASTRO, 

JULIANO FERNANDES DA SILVA REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL - UNIC 

SINOP AEROPORTO LTDA. Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que 

a parte reclamante pretende o deferimento da tutela de urgência, trazendo 

os elementos que entende necessários à comprovação de suas 

alegações. Em síntese, aduzem os requerentes que são alunos do curso 

de psicologia e que a solenidade de colação de grau de sua turma está 

agendada para o dia 18/07/2018, contudo, de forma repentina tomaram 

conhecimento da reprovação em matéria realizada no ambiente virtual da 

requerida, relativa a atividade complementar/estudo dirigido, que não 

integra a grade curricular na forma de disciplina. Narram que a reprovação 

na matéria denominada Estudo Dirigido/Atividade Complementar não 

comporta qualquer reavaliação e houve dificuldade em sua realização 

devido as inconsistências apresentadas pelo sistema, o que, segundo se 

alega, é circunstância corrente na instituição, contudo, as diretrizes eram 

outras, sendo possibilitada a compensação de tais matérias o que não 

ocorreu neste semestre. Verberam que inicialmente seus nomes não 

constaram da lista de alunos com pendências de atividades 

complementares, reputando a reprovação como errônea, decorrente de 

ato falho da demandada. Sustentam que, independente reprovação no 

denominado Estudo Dirigido/Atividade Complementar, possuem a carga 

horária exigida de atividades complementares, ressaltando que a Colação 

de Grau de sua turma está prevista para o dia 18 de julho de 2018, razão 

pela qual pugnam pela concessão da tutela, para que a requerida lhes 

permitar participar da solenidade de colação de grau. Pois bem. De 

proêmio, é imperioso consignar que os litigantes em geral devem expor os 

fatos em juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, 

inciso I, do CPC, respondendo por perdas e danos aquele que pleitear de 

má-fé (CPC, art. 81). É litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele 

que alterar a verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal, conforme arts. 79 e 80, incisos II e III, do mesmo diploma 

instrumental. Sabe-se que a tutela de urgência deve corresponder ao 

provimento jurisdicional que será prestado se a ação for julgada 

procedente, devendo estar apta a assumir os contornos de definitividade 

pela superveniência da sentença. O novo Código de Processo Civil, que 

unificou os requeisitos da tutela cautelar e tutela antecipada, passou a ter 

a seguinte redação: “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.” Assim, à 

semelhança do código anterior, os requisitos para concessão da tutela 

são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo. No ponto, deve o autor demonstrar por meio da narrativa dos 

fatos na petição inicial, conjugada com os documentos juntados, a 

existência dos requisitos acima narrados. Perscrutando os autos, entendo 

presentes os requisitos constantes no artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil, que ensejam a concessão da medida pleiteada, 

consistentes na probabilidade do direito e o perigo de dano. A 

probabilidade do direito ressai dos documentos juntados aos autos pelos 

autores os quais demonstra que, s.m.j, possuem carga horária de 

atividade complementar exigida para colação de grau, sustentando que a 

reprova nos denominados Estudos Dirigidos/Atividades Complementares 

se deu por falhas no sistema da requerida, e que anteriormente era 

permitido a compensação de tais atividades, havendo mudança repentina 

no comportamento da requerida, tratando-se de prova de difícil produção 

que só poderá ser trazida aos autos em sede de contraditório. Do mesmo 

modo, foi possível verificar o perigo de dano, uma vez que a parte autora 

poderá ser impedida de participar regularmente, junto com sua turma, da 

solenidade de colação de grau agendada para o dia 18.07.2018, razão 

pela qual, a demora, in casu, configurará o perecimento do direito pleiteado 

pela autora. Assim, preenchidos os pressupostos necessários à sua 

concessão, a liminar requestada comporta deferimento, eis que 

evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano. Oportuno 

consignar que, há fragilidade de provas, não sendo juntado aos autos o 

histórico escolar de todos os alunos, contudo consigno que, em sede de 

Juizado Especial há que se observar os princípios da informalidade e 

simplicidade, mormente diante da ausência de tempo hábil para eventual 

emenda à inicial, sendo que a presente medida limita-se à análise dos 

fatos alegados na exordial, qual seja, que o impedimento de colação de 

grau se daria em razão da reprovação, nas matérias relativas a atividades 
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complementares e que os autores possuem a carga horária de atividade 

complementar obrigatória para colação de grau independente daquelas 

realizadas no ambiente virtual da requerida. Por fim, imperioso consignar 

que, a concessão da tutela limita-se a resguardar o direito dos autores em 

participar da solenidade de colação de grau junto com sua turma, uma vez 

que tal fato não poderá ser repetido posteriormente e não há tempo hábil 

para formação de contraditório, todavia, caso seja demonstrado, após 

cognição exauriente, que os autores não preenchiam os requisitos 

necessários para colar grau, a formalidade da qual participou não 

acarretará automaticamente no direito de recebimento do diploma, sendo 

que tal fato será analisado por este Juízo após a formação do 

contraditório. 1. Sendo assim, com fulcro no artigo 300 do Código de 

Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a tutela 

especifica DETERMINANDO que a requerida AUTORIZE/INCLUA a 

participação dos autores na solenidade de Colação de Grau agendada 

para data de 18 de julho de 2018, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 

(mil reais), para o caso de descumprimento injustificado da medida. 2. 

Consigno que, no que tange ao pedido de entrega de diploma, será 

analisado no momento da sentença de mérito, após a formação do 

contraditório. 3. Considerando a verossimilhança da alegação feita pelo 

reclamante e sua hipossuficiência, aplico o pedido de inversão do ônus da 

prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6º, inciso VIII da 

Lei Consumerista. 4. Sem prejuízo do exposto, CITE-SE a reclamada para 

comparecimento em audiência, oportunidade em que poderá oferecer 

defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo 

de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial, bem 

como intime-se a requerente, fazendo constar as advertências legais. 

Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. SINOP, 17 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007029-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANIKELLY DA SILVEIRA BARRETO (REQUERENTE)

ANIELLY DA SILVEIRA BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO)

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO)

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO)

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO)

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007029-32.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ANIKELLY DA SILVEIRA 

BARRETO, ANIELLY DA SILVEIRA BARRETO REQUERIDO: IUNI 

EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. Vistos, etc. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamante pretende o 

deferimento da tutela de urgência, trazendo os elementos que entende 

necessários à comprovação de suas alegações. Em síntese, aduz as 

requerentes que são acadêmicas do curso de biomedicina junto a 

instituição de ensino requerida, e cursaram o último semestre (2018), cuja 

colação de grau se dará no dia 18/07/2018 (quarta-feira). Verberam que 

de forma repentina, tomaram conhecimento sobre a reprova e sua 

irreversibilidade e, portanto, sobre condição impeditiva da conclusão de 

curso e colação de grau. Relatam as autoras que a instituição ré informou 

que as reclamantes não atenderam com os requisitos próprios para 

aprovação dentro da plataforma eletrônica voltada as Atividades 

Complementares, não existindo nenhum recurso ou chance de nova 

avaliação, e também foi afirmado que as diretrizes institucionais mudaram, 

e, por isso, a compensação de horas com outros cursos ou atividades 

não era mais possível. Narram as requerentes que a Colação de Grau de 

sua turma está prevista para o dia 18 de julho de 2018, razão pela qual 

pugnam pela concessão da tutela, para que a requerida permita que as 

mesmas participem da colação de grau. Pois bem. De proêmio, é imperioso 

consignar que os litigantes em geral devem expor os fatos em juízo 

conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do 

CPC, respondendo por perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, 

art. 81). É litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a 

verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir objetivo ilegal, 

conforme arts. 79 e 80, incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. 

Sabe-se que a tutela de urgência deve corresponder ao provimento 

jurisdicional que será prestado se a ação for julgada procedente, devendo 

estar apta a assumir os contornos de definitividade pela superveniência 

da sentença. O novo Código de Processo Civil, que unificou os requeisitos 

da tutela cautelar e tutela antecipada, passou a ter a seguinte redação: 

“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.” Assim, à semelhança do código anterior, os 

requisitos para concessão da tutela são a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No ponto, deve o 

autor demonstrar por meio da narrativa dos fatos na petição inicial, 

conjugada com os documentos juntados, a existência dos requisitos acima 

narrados. Perscrutando os autos, entendo presentes os requisitos 

constantes no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, que ensejam a 

concessão da medida pleiteada, consistentes na probabilidade do direito e 

o perigo de dano. A probabilidade do direito ressai dos documentos 

juntados aos autos pelas requerentes, os quais demonstram, ao menos 

neste momento processual, que embora tenham aprovação por nota 

máxima de 10,0 na disciplina “ED-Democracia, Ética e Cidadania” 

(referente a acadêmica Anielly da Silveira Barreto) e “ED – Políticas 

Públicas”(referente a acadêmica Anikelly da Silveira Barreto Navarro), a 

reprova nos denominados Estudos Dirigidos se deu por falhas no sistema 

da requerida, tratando-se de prova de difícil produção que só poderá ser 

trazida aos autos em sede de contraditório. Do mesmo modo, foi possível 

verificar o perigo de dano, uma vez que as promoventes poderão ser 

impedidas de participar regularmente, junto com sua turma, da solenidade 

de colação de grau agendada para o dia 18/07/2018, razão pela qual, a 

demora, in casu, configurará o perecimento do direito pleiteado pelas 

autoras Assim, preenchidos os pressupostos necessários à sua 

concessão, a liminar requestada comporta deferimento, eis que 

evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano. Ademais, 

imperioso consignar que, a concessão da tutela limita-se a resguardar o 

direito das autoras em participar da solenidade de colação de grau junto 

com sua turma, uma vez que tal fato não poderá ser repetido 

posteriormente e não há tempo hábil para formação de contraditório, 

todavia, caso seja demonstrado, após cognição exauriente, que as 

autoras não preenchiam os requisitos necessários para colar grau, a 

formalidade da qual participaram não acarretará automaticamente no 

direito de recebimento do diploma, sendo que tal fato será analisado por 

este Juízo após a formação do contraditório. 1. Sendo assim, com fulcro 

no artigo 300 do Código de Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 

9.099/95, DEFIRO a tutela especifica DETERMINANDO que a requerida 

AUTORIZE/INCLUA as autoras na solenidade de Colação de Grau 

agendada para data de 18/07/2018, sob pena de multa diária de R$ 

1.000,00 (mil reais), para o caso de descumprimento injustificado da 

medida. 2. Consigno que, no que tange ao pedido de entrega de diploma, 

será analisado no momento da sentença de mérito, após a formação do 

contraditório. 3. Considerando a verossimilhança da alegação feita pelo 

reclamante e sua hipossuficiência, defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6º, inciso VIII da 

Lei Consumerista. 4. Sem prejuízo do exposto, CITE-SE a reclamada para 

comparecimento em audiência, oportunidade em que poderá oferecer 

defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo 

de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial, bem 

como intime-se a requerente, fazendo constar as advertências legais. 

Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. SINOP, 17 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005966-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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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: 1001772-94.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO EDUINO KONZELMANN JUNG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (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: 1000775-14.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO SCHARNOWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDIR SANTOS MONT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (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: 1006988-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INES GONCALVES (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: 1001266-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DE TAL (REQUERIDO)

EMERSON BARRETO DA SILVA (REQUERIDO)

CLAUDIO DE JESUS COSTA (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. 
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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: 1007391-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SANTO RUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE CASAGRANDE OAB - MT0021925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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: 1006980-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN CRISTINA FEIX (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1006980-88.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MIRIAN CRISTINA FEIX 

REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. Vistos, 

etc. Compulsando os autos verifico que a parte reclamante pretende o 

deferimento da tutela de urgência, trazendo os elementos que entende 

necessários à comprovação de suas alegações. Em síntese, aduz a 

requerente que no início de 2018 realizou sua rematrícula no 10° semestre 

do curso de Psicologia da requerida, sendo que após a confirmação de 

sua rematrícula passou a ter acesso ao AVA no portal do aluno. Estende 

afirmando que na hora de postar a atividade discursiva do ED “ACO – 

Empreendedorismo” e ED “Políticas Públicas” houve um erro, uma vez que 

a data para postagem tinha acabado no dia anterior. Verbera que em que 

pese ter sido reprovada por fata, alcançou a média 10,00 no ED “ACO – 

Empreendedorismo” e média 8,00 no ED “Políticas Públicas”. A autora 

assevera, ainda, que para sua surpresa, apareceram matéras a mais a 

serem cursadas, sendo que não sabe dizer “de qual forma essas matérias 

foram para sua grade”, uma vez que todos os estágios já foram cursados 

e que em contato com o coordenador do curso, não obteve nenhuma 

resposta. Relata a autora que protocolou 187 horas de atividades 

complementares, sendo que o curso de Psicologia necessita de 80 horas 

de atividades complementares. Dessa forma, narra a requerente que já 

possui atividades complementares excedentes protocoladas junto a 

instituição, não sendo necessário utilizar das 10 horas que corresponde a 

cada um dos Estudos Dirigidos, razão pela qual pugna pela concessão da 

tutela, para que a requerida lhe permitar participar da colação de grau no 

dia 18/07/2017. Pois bem. De proêmio, é imperioso consignar que os 

litigantes em geral devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. 

Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC, respondendo por 

perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de 

má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal, conforme arts. 79 e 80, 

incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. Sabe-se que a tutela de 

urgência deve corresponder ao provimento jurisdicional que será prestado 

se a ação for julgada procedente, devendo estar apta a assumir os 

contornos de definitividade pela superveniência da sentença. O novo 

Código de Processo Civil, que unificou os requisitos da tutela cautelar e 

tutela antecipada, passou a ter a seguinte redação: “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.” Assim, à semelhança do código anterior, os requisitos para 

concessão da tutela são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No ponto, deve o autor demonstrar por 

meio da narrativa dos fatos na petição inicial, conjugada com os 

documentos juntados, a existência dos requisitos acima narrados. 

Perscrutando os autos, entendo presentes os requisitos constantes no 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, que ensejam a concessão da 

medida pleiteada, consistentes na probabilidade do direito e o perigo de 

dano. A probabilidade do direito ressai dos documentos juntados aos 

autos pela autora, os quais demonstram que a mesma concluiu as 

matérias de sua grade, sendo reprovada nas atividades denominadas ED 

– “ACO – Empreendedorismo” e o ED - “Políticas Públicas”, em virtude de 

erro na hora das postagens das devidas atividades discursivas, contudo, 

obteve a média 10,00 e média 8,00 nas respectivas atividades 

complementares, motivo pela qual a reprova foi firmada por falta, devido a 

falhas no sistema da requerida, tratando-se de prova de difícil produção 

que só poderá ser trazida aos autos em sede de contraditório. Ademais, 

verbera que, s.m.j, possui carga horária de atividade complementar 

excedente para colação de grau, eis que possui 187 horas de atividades 

complementares, sendo que o mínimo exigido para o curso de psicologia é 

de 80 horas de atividades complementares. Do mesmo modo, foi possível 

verificar o perigo de dano, uma vez que a parte autora poderá ser 

impedida de participar regularmente, junto com sua turma, da solenidade 

de colação de grau agendada para o dia 18.07.2018, razão pela qual, a 

demora, in casu, configurará o perecimento do direito pleiteado pela 

autora. Assim, preenchidos os pressupostos necessários à sua 

concessão, a liminar requestada comporta deferimento, eis que 

evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano. Ademais, 

imperioso consignar que, a concessão da tutela limita-se a resguardar o 

direito da autora em participar da solenidade de colação de grau junto com 

sua turma, uma vez que tal fato não poderá ser repetido posteriormente e 

não há tempo hábil para formação de contraditório, todavia, caso seja 

demonstrado, após cognição exauriente, que a autora não preenchia os 

requisitos necessários para colar grau, a formalidade da qual participou 

não acarretará automaticamente no direito de recebimento do diploma, 

sendo que tal fato será analisado por este Juízo após a formação do 

contraditório. I - Sendo assim, com fulcro no artigo 300 do Código de 

Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a tutela 

especifica DETERMINANDO que a requerida AUTORIZE/INCLUA a autora 

na solenidade de Colação de Grau agendada para data de 18 de julho de 

2018, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), para o caso de 

descumprimento injustificado da medida. II - Consigno que, no que tange ao 

pedido de entrega de diploma, será analisado no momento da sentença de 

mérito, após a formação do contraditório. III - Considerando a 

verossimilhança da alegação feita pelo reclamante e sua hipossuficiência, 

defiro o pedido de inversão do ônus da prova neste feito, o que faço com 

fundamento no artigo 6º, inciso VIII da Lei Consumerista. IV - Sem prejuízo 

do exposto, CITE-SE a reclamada para comparecimento em audiência, 

oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial, bem como intime-se a requerente, fazendo 
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constar as advertências legais. Cumpra-se, servindo a presente como 

CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO. SINOP, 17 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013364-50.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR BOEIRA VALIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROLD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8013364-50.2015.8.11.0015. REQUERENTE: ADEMAR BOEIRA VALIM 

REQUERIDO: ROLD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME Vistos, 

etc. 1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não 

quitou a dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais 

bens a ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do Código 

de Processo Civil, DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACEN-JUD, 

nos termos do art. 835, inciso I, do CPC/15; 2. JUNTE-SE aos autos cópia 

da operação; 3. Caso se constate frutífera a penhora, intime-se o 

executado, podendo o mesmo apresentar embargos em 15 dias (art. 915, 

do CPC); 4. Apresentada a defesa do executado, certifique-se, intimando 

o exequente para se manifestar em 15 (quinze) dias; 5. Caso contrário, 

quedando-se inerte o executado, certifique-se e intime-se o exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente 

requerendo o que de direito; 6. E ainda, na hipótese de restar infrutífera a 

penhora em contas do executado, INTIME-SE o exequente para que este 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito, conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 

17 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011615-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANELISE INES ANDRUCHAK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO)

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEDETIZADORA ESTRELA LTDA - ME (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011615-49.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: ANELISE INES ANDRUCHAK 

EXECUTADO: DEDETIZADORA ESTRELA LTDA - ME, CARLOS ROBERTO 

ALVES Vistos, etc. 1. Tendo em vista que o executado até o presente 

momento não quitou a dívida, bem como que o dinheiro tem preferência 

sobre os demais bens a ser penhorados, consoante ordem elencada no 

art. 835, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de penhora on-line 

via BACEN-JUD, nos termos do art. 835, inciso I, do CPC/15; 2. JUNTE-SE 

aos autos cópia da operação; 3. Caso se constate frutífera a penhora, 

intime-se o executado, podendo o mesmo apresentar embargos em 15 

dias (art. 915, do CPC); 4. Apresentada a defesa do executado, 

certifique-se, intimando o exequente para se manifestar em 15 (quinze) 

dias; 5. Caso contrário, quedando-se inerte o executado, certifique-se e 

intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste, mormente requerendo o que de direito; 6. E ainda, na hipótese 

de restar infrutífera a penhora em contas do executado, INTIME-SE o 

exequente para que este se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento do feito, conforme artigo 53, §4º da Lei 

n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 17 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005451-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI T. H. DE ANDRADE & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DA CONSTRUCAO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada no momento da distribuição da demanda. Estabelece o art. 51, I da 

Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte 

Requerente em arcar com as custas processuais, em observância ao 

Enunciado 28 do FONAJE. REVOGO eventual Tutela de Urgência 

concedida no presente feito. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005426-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada no momento da distribuição da demanda. Estabelece o art. 51, I da 

Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte 

Requerente em arcar com as custas processuais, em observância ao 

Enunciado 28 do FONAJE. REVOGO eventual Tutela de Urgência 

concedida no presente feito. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005428-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada no momento da distribuição da demanda. Estabelece o art. 51, I da 

Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 
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previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte 

Requerente em arcar com as custas processuais, em observância ao 

Enunciado 28 do FONAJE. REVOGO eventual Tutela de Urgência 

concedida no presente feito. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005368-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada no momento da distribuição da demanda. Estabelece o art. 51, I da 

Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte 

Requerente em arcar com as custas processuais, em observância ao 

Enunciado 28 do FONAJE. REVOGO eventual Tutela de Urgência 

concedida no presente feito. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008042-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPO BELO COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE DA SILVA SAMPAIO MENEGALI OAB - MT22091/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. O patrono da parte Embargante 

menejou os presentes Embargos aduzindo ERRO MATERIAL na sentença 

proferida no id nº 11693211. Compulsando os autos, verifica-se que, no 

quarto parágrafo, constou o nome de CLEONICE RAMOS DE SOUZA DOS 

SANTOS, quando deveria constar o nome da parte Requerente, CAMPO 

BELO COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA – ME. Diante do 

exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e DOU-LHES 

PROVIMENTO para sanar o erro material supra, fazendo constar no quarto 

parágrafo da sentença de id nº 11693211, a seguinte disposição e, 

mantendo em sua integralidade os demais aspectos da sentença: Trata-se 

de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por CAMPO BELO COMERCIO DE 

PRODUTOS VETERINARIOS LTDA – ME em face de AGUAS DE SINOP S.A. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001735-67.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERSON RODRIGUES NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Tratam-se de EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos em face 

da sentença proferida no id nº 11120453. A parte Embargante aduziu 

CONTRADIÇÃO entre as atas de audiência anexadas aos autos nos ids nº 

4862569 e 4862611. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, 

nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Compulsando os autos 

verifica-se apenas contradição aparente entre referidas atas; contradição 

esta que após uma análise mais acurada é facilmente dissipada. Ambas 

as atas de audiência permitem concluir que ausência de ambas as partes 

na solenidade ocorrida em 15.02.2017, implicando em desídia da parte 

Embargante que não promoveu seu devido andamento processual 

ensejando a extinção. Tal ausência é constatada uma vez que ambas as 

atas claramente dividem-se na qualificação da ata, onde constará 

obrigatoriamente o nome das partes, o número do processo, a data e 

horário de realização da solenidade; a seguir, o campo onde serão 

incluídas as partes presentes na solenidade; em seguida, as ocorrência 

da solenidade e por fim a assinatura dos presentes. Deste modo, a parte 

Embargante, incorre em equívoco, pois corretamente, na qualificação das 

ata, constou o nome de ambas as partes; todavia, no campo destinado à 

consignar quais partes estavam presentes na solenidade, somente consta 

o nome do conciliador. Em tempo, ainda que no corpo da ata de id nº 

4862569, tenha constado aparente presença de preposto da parte 

Requerida, a ausência de qualquer campo para a assinatura deste 

evidencia que o conciliador, ao anexar a ata em formato texto, incorreu em 

equívoco, utilizando-se de modelo prévio, falha que foi prontamente 

corrigida na via devidamente assinada conforme id nº 4862611. Diante do 

exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES 

PROVIMENTO mantendo a sentença em todos os seus termos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001819-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE ALVES SUTIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA 

indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações além de extrato de faturas, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 
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que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, os argumentos apresentados 

não foram capaz de ilidir as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001821-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANIR ROQUE DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA 

indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações além de extrato de faturas 

bem como gravação de áudio, 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 
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LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004570-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS MENCATO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA,COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por LUIZ FELIPE MARTINS 

CARNEIRO em face de DOMINGOS MENCATO. Ressai dos autos que a 

parte Requerente pugna pelo desfazimento da avença aduzindo 

inadimplemento contratual do terceiro anuente quanto à entrega da 

documentação necessária à transferência de propriedade deste junto ao 

órgão de trânsito. Por seu turno a parte Requerida aduziu inadimplemento 

da parte Requerente e formulou pedido contraposto. É o sucinto relatório, 

até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. 

Decido. Em que pese os argumentos de ambas as partes o presente feito 

deve ser extinto sem resolução do mérito. Extrai-se que o contrato em lide 

fora pactuado por três pessoas distintas, todavia, somente duas destas 

encontram-se na presente lide. Tanto a parte Requerente, quanto a parte 

Requeria assumiram obrigações; contudo, foi o terceiro anuente que 

assumiu a obrigação em transferir o veículo livre e desembaraçado para a 

parte Requerente; veículo que pertencia à parte Requerida. Deste modo, 

necessária a participação do terceiro anuente, eis que efetiva parte 

integrante do contrato a qual se busca a rescisão contratual. Todavia, 

ante a vedação à intervenção de terceiros, impõe-se a extinção do feito. 

Na esteira da presente fundamentação, destaco o seguinte entendimento 

doutrinário: Há litisconsórcio necessário quando a presença de todos os 

litisconsortes é essencial para que o processo se desenvolva em direção 

ao provimento final de mérito. Nesta Hipótese, pois, impõe-se a presença 

de todos os litisconsortes, e a ausência de algum deles implica ausência 

de legitimidade dos que estiverem presentes, devendo o feito ser extinto 

sem resolução de mérito. (CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito 

Processual Civil. vol. I. 12. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 167 - 

grifo nosso). Entendimento este reforçado pela jurisprudência pátria: 

PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - 

AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO E IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO PÓLO 

PASSIVO. SITUAÇÃO QUE IMPÕE A EXTINÇÃO DO PROCESSO. 

PRELIMINAR ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO. 1. Impõe-se a formação de 

litisconsórcio passivo necessário, com a integração do credor no pólo 

passivo da demanda, na ação em que um dos devedores pretende 

exonerar-se da obrigação, ainda que sob a forma de imposição de 

obrigação de fazer à outra parte, consistente essa obrigação de fazer no 

pagamento ao credor. 2. A ausência no processo de litisconsorte 

necessário e a inviabilidade de qualquer modalidade de intervenção de 

terceiros, como se dá no rito sumaríssimo dos juizados especiais, impõe a 

extinção do processo com fundamento no art. 267, inciso VI, do CPC. 3. 

PRELIMINAR ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO. 4. Sem custas e sem 

honorários porque extinto o processo, equivalendo, nesse ponto, ao 

provimento do recurso, na forma do art. 55, da Lei nº 9.099/95. (Acórdão 

n.575326, 20080110800155ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 2ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Julgamento: 02/03/2012, Publicado no DJE: 29/03/2012. Pág.: 248 - grifo 

nosso). O provimento jurisdicional meritório somente poderá ser proferido 

quando todos os envolvidos na relação negocial discutida forem 

cientificados e instados a responder judicialmente a lesão que deu azo ao 

processo eventualmente instaurado, objetivando a validade e segurança 

jurídica que se espera das decisões que emanam do Poder Judiciário, 

aniquilando eventual possibilidade de cerceamento de direito, e 

concedendo visão ampla e irrestrita dos fatos em um primeiro momento 

relatados. Tal postura revela-se temerária para fins de atribuir a irrefutável 

responsabilização pretendida na peça de ingresso. No que tange ao 

pedido contraposto uma vez que este apresenta relação de dependência 

com a presente demanda, sendo a ação principal extinta referido pedido 

contraposto, por não configurar-se ação autônoma tal como é a 

reconvenção, resta prejudicado. Observando-se que tal circunstância não 

impede a parte Requerida de buscar pelas vias autônomas as cobranças 

dos títulos de crédito que possui. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RITO 

SUMARIÍSSIMO - PEDIDO CONTRAPOSTO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO - PEDIDO CONTRAPOSTO PREJUDICADO. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Extinto o processo sem resolução 

do mérito, a análise do pedido contraposto resta prejudicada, tendo em 

vista ser aludido pedido dependente do pedido do autor na medida em que 

não resulta de demanda autônoma, sendo inaplicável ao pedido 

contraposto o disposto no artigo 317 do Código de Processo Civil, 

referente a reconvenção. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 3. Sem 

custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à 

ausênc ia  de  recor ren te  venc ido .  (Acórdão n .888554 , 

20140710419769ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 

18/08/2015, Publicado no DJE: 31/08/2015. Pág.: 589 - grifo nosso). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 485, inciso IV, c/c artigo 114 e 118, todos 

do novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, por ausência de LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO ao 

regular desenvolvido do presente feito. Sem condenação ao pagamento 

de custas/despesas processuais ou honorários advocatícios, nos termos 

do artigo 54, caput, c/c 55, caput, ambos da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002418-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA LEVINA GUSMAO REIS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

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 
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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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011023-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE JOAQUIM ALVES DA ROCHA (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. Tratam-se de EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos em face 

da sentença proferida no id nº 12117145. A parte Embargante aduziu 

OMISSÃO quanto à prova do dano moral e por fim trouxe aos autos 

gravação aduzindo servir de prova para a contratação. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Em que pese seus argumentos, seu conteúdo 

notoriamente busca a rediscussão de matéria de mérito, o que é incabível 

pela via pretendida. A sentença embargada foi clara em fundamentar a 

ocorrência do dano moral in re ipsa, seguindo pacífico entendimento 

doutrinário e jurisprudencial, ante a ausência de prova da existência de 

relação jurídica entre as partes. Por fim, quanto à aludida suspensão é 

oportuno efetuar a distinção deste caso concreto em relação ao afetado 

ao julgamento na modalidade de recurso repetitivo, pois além de 

tratarem-se de temas diversos, tal argumento resta prejudicada sua 

análise ante a operação da preclusão, eis que não constou no rol de 

argumento apresentados em sede de contestação. Diante do exposto, 

CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES 

PROVIMENTO mantendo a sentença em todos os seus termos. RECEBO o 

Recurso Inominado interposto pela parte Requerente (id nº 12252381) eis 

que tempestivo (id nº 14093121), apenas em seu EFEITO DEVOLUTIVO, 

nos termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95; INTIME-SE a parte 

Requerida para apresentar CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado da 

parte Requerente, no prazo de 10 (dez) dias; Decorrido o prazo supra, 

DETERMINO que a Secretaria deste Juízo certifique o decurso do prazo, 

bem como eventual interposição de Recurso Inominado pela parte 

Requerente, em observância ao art. 50 da Lei nº 9.099/95; Caso a parte 

Requerida tenha, igualmente interposto Recurso Inominado, certifique-se 

sua tempestividade e INTIME-SE a parte Requerente para ofertar 

CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) dias. Após remetam-se os autos 

conclusos para seu recebimento; Em caso negativo, ENCAMINHE-SE o 

presente feito à Turma Recursal, pois 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; Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001598-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CILSO LOURIVAL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (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. 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, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) “Ex Positis”, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 1.246,13 (mil, 

duzentos e quarenta e seis reais e treze), 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. 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: 1010863-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (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. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste a Reclamada. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. 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 parte 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 

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$ 87,80 (oitenta e 

sete reais e oitenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 1% ao mês 

desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. 

Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005521-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MATIAS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada no momento da distribuição da demanda. Estabelece o art. 51, I da 

Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Conforme ata de audiência o patrono da parte 

Requerente postulou pela concessão de prazo para apresentar 

justificativa. Todavia, em que pese seus argumentos estes não podem ser 

acolhidos. Em tal situação há uma clara distinção entre a justificativa da 

ausência e a comprovação desta. A justificativa, ou seja, o motivo que 

ensejou a ausência na solenidade sempre será pretério, motivo pelo qual, 

deveria a parte Requerente, desde logo fazer constar na ata qual teria 

sido a causa impeditiva de seu comparecimento, postulando tão somente, 

se fosse o caso, pela concessão de prazo para trazer aos autos a 

documentação comprobatória da justificativa ofertada. Porém, no presente 

caso, infere-se que antes da audiência de conciliação esta já estava 

ciente de sua ausência e sequer, no momento em que se manifestou nos 

autos, informou qual o motivo. Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte 

Requerente em arcar com as custas processuais, em observância ao 

Enunciado 28 do FONAJE. REVOGO eventual Tutela de Urgência 

concedida no presente feito. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001599-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 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 débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA 

indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações além de extrato de faturas, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, 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. 

(...) “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se 

estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001549-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINDO MARCONDES MOZOROVICZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/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. 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 

Preliminarmente, quanto à falta de interesse de agir, verifico que melhor 

sorte não assiste à requerida, eis que, afigura-se como legítima a 

pretensão lançada na presente demanda. E ainda, qualquer lesão ou 

ameaça de lesão não será afastada do poder judiciário, sendo a parte que 

invoca merecedora de um provimento jurisdicional, sob pena de macular o 

preceito constitucional que garante o direito de ação. Por derradeiro, 

destaco o entendimento do festejado Doutrinador Humberto Theodoro 

Júnior, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, que no mesmo 

sentido dispõe: “A parte, frente ao Estado-juiz, dispõe de um poder 

jurídico, que consiste na faculdade de obter a tutela para os próprios 

direitos ou interesses, quando lesados ou ameaçados, ou para obter a 

definição das situações jurídicas controvertidas. É o direito de ação, de 

natureza o publica, por referir-se a uma atividade pública, oficial, do 

Estado.” (Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de 

Conhecimento, vol. I, 51ª edição, 2010, pag. 62) Quanto a procedência ou 

não do pedido, tenho que referida análise é feito no mérito da demanda, 

não podendo a parte valer-se de tais argumentos para afastar o 

provimento jurisdicional no caso em apreço. Uma vez rejeitada a preliminar 

suscitada, e por não haver arguição de demais preliminares, passo ao 

julgamento meritório. MÉRITO É incontroverso nos autos que autora fora 

negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto 

controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 
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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: 1003966-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDIR MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada no momento da distribuição da demanda. Estabelece o art. 51, I da 

Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte 

Requerente em arcar com as custas processuais, em observância ao 

Enunciado 28 do FONAJE. REVOGO eventual Tutela de Urgência 

concedida no presente feito. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008414-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON SARAIVA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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. DA PRELIMINAR 

Preliminarmente, quanto à falta de interesse de agir, verifico que melhor 

sorte não assiste à requerida, eis que, afigura-se como legítima a 

pretensão lançada na presente demanda. E ainda, qualquer lesão ou 

ameaça de lesão não será afastada do poder judiciário, sendo a parte que 

invoca merecedora de um provimento jurisdicional, sob pena de macular o 

preceito constitucional que garante o direito de ação. Por derradeiro, 

destaco o entendimento do festejado Doutrinador Humberto Theodoro 

Júnior, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, que no mesmo 

sentido dispõe: “A parte, frente ao Estado-juiz, dispõe de um poder 

jurídico, que consiste na faculdade de obter a tutela para os próprios 

direitos ou interesses, quando lesados ou ameaçados, ou para obter a 

definição das situações jurídicas controvertidas. É o direito de ação, de 

natureza o publica, por referir-se a uma atividade pública, oficial, do 

Estado.” (Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de 

Conhecimento, vol. I, 51ª edição, 2010, pag. 62) Quanto a procedência ou 

não do pedido, tenho que referida análise é feito no mérito da demanda, 

não podendo a parte valer-se de tais argumentos para afastar o 

provimento jurisdicional no caso em apreço. Uma vez rejeitada a preliminar 

suscitada, e por não haver arguição de demais preliminares, passo ao 

julgamento meritório. MÉRITO É incontroverso nos autos que autora fora 

negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto 

controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Pontue-se que não é o caso de aplicação da Súmula 385 

do STJ, vez que a pendência financeira citada fora declarada como 

inexistente em processo judicial autos nº: 1008412-79.2017.8.11.0015. 

Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário natural do ato ilícito 
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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: 1010311-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEGREIROS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERCILIO MARTINI JUNIOR OAB - MT0019230A (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. Tratam-se de EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos em face 

da sentença proferida no id nº 11416258. A parte Embargante aduziu 

OMISSÃO quanto à prova do dano moral. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Em que 

pese seus argumentos, seu conteúdo notoriamente busca a rediscussão 

de matéria de mérito, o que é incabível pela via pretendida. A sentença 

embargada foi clara em fundamentar a ocorrência do dano moral in re 

ipsa, seguindo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, ante a 

ausência de prova da existência de relação jurídica entre as partes. Diante 

do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e 

NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo a sentença em todos os seus 

termos. Considerando que a parte Requerida/Embargante cumpriu 

voluntariamente a obrigação imposta (id nº 12350883), INTIME-SE a parte 

Requerente para manifestar-se quanto aos valores depositados e, em 

caso de concordância indicar os dados bancários necessários para a 

expedição do respectivo ALVARÁ. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012489-46.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA RODRIGUES ATAYDE RIVA OAB - MT14701/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001953-95.2016.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE ROSA DE OLIVEIRA ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. 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. Consoante consta nos autos que a parte Requerente postulou 

pela desistência da presente demanda ante a localização incerta da parte 

Requerida. Não havendo portanto qualquer indício de litigância de má-fé ou 

lide temerária. Ex positis, DECLARO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012827-20.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARY PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TK INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. O patrono da parte Embargante 

menejou os presentes Embargos aduzindo omissão da sentença que não 

arbitrou a esta honorários advocatícios. Compulsando os autos, vislumbro 

a OMISSÃO ventilada pela parte Embargante. “Ex positis”, ACOLHO os 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, para ARBRITAR em favor da 

advogada da parte Embargante, ante sua atuação de advogada dativa na 

defesa dos interesses da parte Requerente, 01 (uma) URH, expeça-se as 

competentes certidões, mantendo-se na íntegra os demais termos da 

sentença Embargada. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008339-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DE OLIVEIRA (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. Tratam-se de EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos em face 

da sentença proferida no id nº 11416258. A parte Embargante aduziu 

OMISSÃO quanto à prova do dano moral. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Em que 

pese seus argumentos, seu conteúdo notoriamente busca a rediscussão 

de matéria de mérito, o que é incabível pela via pretendida. A sentença 

embargada foi clara em fundamentar a ocorrência do dano moral in re 

ipsa, seguindo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, ante a 

ausência de prova da existência de relação jurídica entre as partes. Diante 

do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e 

NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo a sentença em todos os seus 

termos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011607-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS GONCALVES (REQUERENTE)

RENE MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOVE LOTEAMENTOS E INCORPORACOES EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante consta nos autos que a parte 

Requerente postulou pela desistência da presente demanda ante a 

localização incerta da parte Requerida. Não havendo portanto qualquer 

indício de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, DECLARO 

EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010869-96.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO TAVARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VINCENZI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro OAB - MT0003530S-A (ADVOGADO)

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Tratam-se de EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos em face 

da sentença proferida no id nº 11806106, tendo a parte Embargante 

aduzido OMISSÃO quanto à improcedência da demanda quanto à BANCO 

BRADESCO S/A. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Se por um lado o dispositivo 

sentencial é claro em restringir a condenação à parte Requerida VICENZI E 

CIA LTDA – ME; por outro lado, verifica-se a ausência de expresso 

julgamento improcedente quanto à parte Requerida, ora Embargante, 

BANCO BRADESCO S/A, o que, apesar disto, é facilmente dedutível pela 

fundamentação exposta. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de 

Declaração opostos e DOU-LHES PROVIMENTO passando o dispositivo 

sentencial a constar o trecho abaixo ementado e mantendo a sentença em 

todos os seus demais termos: “Ex positis”, com fulcro no artigo 487, inciso 

I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o feito em face da primeira Requerida, 

BANCO BRADESCO S/A, e PROCEDENTE EM PARTE A AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face da segunda requerida, para 

CONDENAR a Requerida VICENZI E CIA LTDA – ME a pagar ao autor 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). 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012830-72.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARY PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TK INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 
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n.º 9.099/95. Fundamento e decido. O patrono da parte Embargante 

manejou os presentes Embargos aduzindo omissão da sentença que não 

arbitrou a esta honorários advocatícios. Compulsando os autos, vislumbro 

a OMISSÃO ventilada pela parte Embargante. “Ex positis”, ACOLHO os 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, para ARBITRAR em favor da 

advogada da parte Embargante, ante sua atuação de advogada dativa na 

defesa dos interesses da parte Embargante, 01 (uma) URH, expeça-se as 

competentes certidões, mantendo-se na íntegra os demais termos da 

sentença Embargada. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002696-08.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. A parte Requerida, ora Embargante, 

aduziu CONTRADIÇÃO da sentença proferida no id nº 11715564 quanto 

ao valor arbitrador a título de danos morais; todavia, enquanto pendente de 

análise o presente recurso as partes entabularam acordo (id nº 

12883814), motivo pelo qual o presente recurso perdeu seu objeto. Por 

oportuno, 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. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos 

e NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo a sentença em todos os seus 

termos; bem como, 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). 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, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo supra, 

sem manifestação desta, o que deverá ser certificado pela Secretaria 

deste Juízo, e após observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo 

primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ em favor da parte Requerente 

para levantamento do valor depositado no id nº 13244129, conforme 

dados bancários informados pela parte Requerente (id nº 13452590). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Decorrido o prazo legal arquivem-se o presente feito com as 

baixas de praxe. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011254-44.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MONICA BRITEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MONICA BRITEZ OAB - MT0019528A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POUSADA QUINTA DOS QUINTAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos, 

especificamente na aba expedientes, não se verificou a expedição de 

intimação à parte Requerente, via DJe, após a designação de nova 

audiência de conciliação; portanto, o presente recurso comporta 

acolhimento. “Ex positis”, ACOLHO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos, para REVOGAR a sentença proferida no id nº 11415404 e 

DETERMINAR que seja DESIGNADA nova audiência de conciliação, 

conforme pauta deste Juízo; bem como, para que a Secretaria deste Juízo, 

INTIME a parte Requerente, quanto à nova data, através do DJe e a parte 

Requerida, através do número telefônico já informado nos autos (id nº 

8209089). Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013313-05.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO JOSE LANDGRAF (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. O patrono da parte Embargante 

manejou os presentes Embargos aduzindo omissão da sentença que não 

arbitrou a esta honorários advocatícios. Compulsando os autos, vislumbro 

a OMISSÃO ventilada pela parte Embargante. “Ex positis”, ACOLHO os 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, para ARBITRAR em favor da 

advogada da parte Embargante, ante sua atuação de advogada dativa na 

defesa dos interesses da parte Requerente, 01 (uma) URH, expeça-se as 

competentes certidões, mantendo-se na íntegra os demais termos da 

sentença Embargada. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012962-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE FERNANDA BASILIO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Tratam-se de EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos em face 

da sentença proferida no id nº 12151279. A parte Embargante aduziu 

OMISSÃO quanto à prova do dano moral. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Em que 

pese seus argumentos, seu conteúdo notoriamente busca a rediscussão 

de matéria de mérito, o que é incabível pela via pretendida. A sentença 

embargada foi clara em fundamentar a ocorrência do dano moral in re 

ipsa, seguindo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, ante a 

ausência de prova da existência de relação jurídica entre as partes. Por 

fim, quanto à aludida suspensão é oportuno efetuar a distinção deste caso 

concreto em relação ao afetado ao julgamento na modalidade de recurso 

repetitivo, pois além de tratarem-se de temas diversos, tal argumento resta 

prejudicada sua análise ante a operação da preclusão, eis que não 

constou no rol de argumento apresentados em sede de contestação. 

Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e 

NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo a sentença em todos os seus 

termos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005313-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

F. M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRG TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante consta nos autos que a parte 

Requerente postulou pela desistência da presente demanda ante a 

localização incerta da parte Requerida. Não havendo portanto qualquer 
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indício de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, DECLARO 

EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004065-66.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ARNOLDO MOHR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

W.L PISCINAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005680-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA MAYARA RAMOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 325069 Nr: 6360-93.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SARAIVA, JORDEL LIMA DA UNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Diniz - OAB:, 

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 Vistos,

Considerando o julgamento do habeas corpus impetrado em favor do 

acusado JORDEL LIMA DA UMA, segundo o qual concedeu-se a liberdade 

provisória ao mencionado réu, FIXO como medidas cautelares as abaixo 

descritas:

a) Comparecimento bimestral em juízo, para informar e justificar suas 

atividades;

 b) Proibição de ausentar-se da Comarca ou alterar endereço sem prévia 

autorização do Juízo.

 d) Proibição de aproximação da vítima e das testemunhas arroladas pela 

acusação, no limite mínimo de 500 (quinhentos) metros.

Expeça-se o competente alvará de soltura, devendo ser o réu 

imediatamente colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver 

preso.

Consigne-se no alvará que o descumprimento das medidas cautelares 

acima decretadas ou mesmo a superveniência de fatos novos que 

justifiquem a clausura, implicarão em novo recolhimento à prisão, nos 

termos do art. 282, §§4º e 5º c.c art. 312, parágrafo único c.c art. 316, 

todos do Código de Processo Penal.

Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 270358 Nr: 10005-97.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE FAUSTINO DE SOUZA, JOSE 

ORLANDO ARAÚJO DOS SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Ação Penal – Código Apolo 270358.

Vistos.

Diante da autuação do acusado José Orlando Araújo dos Santos Júnior no 

APF Código Apolo 331981, antecipo o ato anteriormente aprazado para o 

dia 23 de Agosto de 2018, às 17 horas.

Notifiquem-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se, conforme determinado à fl. 101.

Às providências.

Sinop, 16 de Julho de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 259615 Nr: 3445-42.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GERSON MACHADO DE MOURA

 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, e, em cumprimento à decisão de f. 283, INTIMO a 

advogada do réu para, no prazo de 05 dias, querendo, manifestar-se nos 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 318147 Nr: 1742-08.2018.811.0015

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO ADRIANO CARDOSO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EDUARDO POLIDORIO - 

OAB:13968

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, QUE intimo o advogado do réu para, querendo, no 

prazo legal, manifestar-se acerca do parecer do MP juntado nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 198884 Nr: 1734-70.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DE FARIA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, que INTIMO o advogado do réu para, no prazo de 05 

dias, querendo, manifestar-se acerca dos cálculos contidos nas fls. 287.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 318759 Nr: 2172-57.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR JESUS DA SILVA, ZENILDO RENATO 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 Vistos em correição.

Diante da necessidade de readequação da pauta, redesigno a audiência 

de inquirição das testemunhas Sergio Ribeiro Araújo, Pedro Duarte de 

Oliveira, Cleverson de Souza Hanse, Fabio dos Santos e Samira Brito 

Feguri para 09.8.2018 (quinta-feira) às 13:45 horas.

 Cuidando-se de funcionários públicos, observe-se o disposto nos artigos 

351 e 370 do CPP e 980, § 1º, da CNGCGJ/MT.

Comunique-se ao Juízo de origem e intimem-se o Ministério Público e a 

Defensoria Pública ou advogado constituído, conforme o caso.

No mais, cumpra-se integralmente a decisão proferida em 15.3.2018 (f. 

07), solicitando-se ao Juízo de origem cópia dos depoimentos prestados 

pelas testemunhas perante a autoridade policial, bem como das respostas 

à acusação.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 165974 Nr: 771-33.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDA BOONE WAGNER, INES LOPES, 

CLAUDIONÉSIO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO ALVES 

SANTOS - OAB:MT/11.434-A, ARIANE FERREIRA MARTINS - 

OAB:12586/MT, FABIO ROGERIO MARÇAL - OAB:MT/12.492-B

 Certifico conforme autorizado pelo artigo 1.686 da CNGCGJ/MT e 

Provimento 052/07–CGJ/MT, que INTIMO o (a) advogado (a) do (a) 

requerido (a) Ines Lopes, Dr. Fabio Rogerio Marçal, dos termos da decisão 

de f. 548, para que no prazo de 05 (cinco) dias, apresente alegações 

finais por meio de memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 324905 Nr: 6249-12.2018.811.0015

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO FUCHTER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 CERTIFICO, em cumprimento à decisão proferida nestes autos, que INTIMO 

o advogado do réu para, no prazo legal, manifestar-se acerca dos 

calculos e parecer do MP.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 235040 Nr: 8730-50.2015.811.0015

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, JVDOC, VDOCR, FDOCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPDSL, MRDS, ADOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON CÉSAR PADOVAN 

(PROMOTOR DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLY PRISCILA PAIVA 

FRUTUOSO BOGO - OAB:OAB/MT 18.402, GLAUBER DA SILVA 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 DISPOSITIVO. Ante o exposto, atendidos os requisitos legais, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO, para o efeito de destituir o poder familiar de P P 

da S L, M R dos S e A de O C em relação às crianças J V DE O C (filho de 

J V de O C), F DE O C L (filha de P P da S L e A de O C) e V DE O C R 

(filha de M R dos S e A de O C), com fundamento no art. 1.638 do Código 

Civil, incisos II e III, c/c art. 22 do ECA.

Havendo estudo psicossocial nos autos atestando que os menores estão 

em excelente situação sob a guarda do casal G A F e W O R (fls. 

365-367), ratifico a medida protetiva deferida, ao mesmo tempo em que 

determino sejam aqueles, na condição de interessados, intimados do teor 

desta sentença.

Expeça-se mandado para averbação da sentença às margens do registro 

de nascimento dos menores, nos termos preconizados pelo art. 163, 

parágrafo único, do ECA.

 Comunique-se à CEJA/MT (CNGC, art. 720).

 Incluam-se os menores no Cadastro Nacional de Adoção – CNA.

Isento de custas (ECA, art. 141, §2º).

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 131589 Nr: 10805-38.2010.811.0015

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MRMC, YMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVALDO SERGIO DA SILVEIRA ( 

FASIPE) - OAB:MT/12.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Aguarde-se a realização da audiência designada nos autos de n. 

15817-86.2017.811.0015 (código n. 312068).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 151926 Nr: 268-46.2011.811.0015

 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: ACB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Aguarde-se a realização da audiência designada nos autos de n. 

15817-86.2017.811.0015 (código n. 312068).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221853 Nr: 794-71.2015.811.0015

 AÇÃO: Habilitação para Adoção->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: MSRC, NRDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MÁRIO SERGIO RODRIGUES CRUZ, Cpf: 

53686713934, Rg: 232-1430-9, Filiação: Manoel R. Cruz e Belionizia 

Alecrin Cruz, data de nascimento: 24/02/1963, brasileiro(a), natural de 

Querencia do Norte-PR, casado(a), motorista autonomo, empresário, 

Telefone 66-9912-5371 e atualmente em local incerto e não sabido NEIDE 

RODRIGUES DA SILVA CRUZ, Cpf: 45371105115, Rg: 638.274, Filiação: 

Olivia de Oliveira da Silva e Francisco da Silva, data de nascimento: 

18/12/1967, brasileiro(a), natural de Montezi-MS, casado(a), do lar, 

diarista, Telefone 9953-0948. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, restando demonstrado que os requerentes 

satisfazem os requisitos legais da adoção, não se revelando qualquer 

incompatibilidade com a natureza da medida, DEFIRO o pedido inicial e, 

consequentemente, determino a inscrição de M.S.C. e N. R. DA S.C. no 

cadastro de pretendentes à adoção, devendo ser preenchido pela Sra. 

Gestora o respectivo formulário, remetendo-se cópia à CEJA para inclusão 

dos dados pessoais dos pretendentes no Cadastro Geral Unificado. 

Providencie-se a inclusão no CNA, instituído pelo CNJ.

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, 11 de julho de 2018

Cleber Zuanazzi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N.º 158/2018/RH

O doutor JONES GATTASS DIAS, Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Várzea Grande Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

Considerando que a Gestora Judiciária Substituta EDENILSE FRANCISCA 

DA SILVA, matrícula n.º 4814, da 4ª Vara Criminal usufruirá férias de 16 

de julho a 4 de agosto de 2018, referente ao exercício de 2018.

 RESOLVE:

 Art. 1º - DESIGNAR o servidor MOYSES CARLOS VIEGAS, Auxiliar 

Judiciário, matrícula n.º 4912, para exercer a função de Gestor Judiciário 

Substituto, da Secretária 1ª Vara Criminal de 16 de julho a 4 de agosto de 

2018 em razão de férias do exercício de 2018, da titular Edenilse 

Francisca da Silva, matrícula n.º 4814. Publique-se. Remeta-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do egrégio Tribunal de Justiça.

 Várzea Grande, 29 de junho de 2018.

 Jones Gattass Dias

Juiz de Direito Diretor do Foro

 PORTARIA N.º 155/2018/RH

O doutor JONES GATTASS DIAS, Juiz de Direito Diretor do Foro, da 

Comarca de Várzea Grande Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

Considerando o teor do ofício n.º 227/2018/GAB, subscrito pela MM.ª Juíza 

de Direito do Juizado Especial Cível do Jardim Glória, Dr.ª Viviane Brito 

Rebello Isernhagen.

 RESOLVE:

 Art. 1º - NOMEAR a senhora TAYLA FELIX FERRO, matrícula n.º 21684, 

para cargo em comissão de Assessora de Gabinete I do Juizado Especial 

Cível do Jardim Glória, com efeitos a partir da data da assinatura do termo 

de posse e compromisso e entrada em exercício, que deverá ser editado e 

assinado após a publicação desta. Publique-se. Remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do egrégio Tribunal de Justiça.

 Várzea Grande, 16 de julho de 2018.

 JONES GATTASS DIAS

 Juiz de Direito Diretor do Foro

 PORTARIA N.º 147/2018/RH

 O doutor JONES GATTASS DIAS, Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Várzea Grande Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

Considerando que a Gestora Judiciária Ana Paula Garcia de Moura, 

Técnica Judiciária, matrícula n.º 5309, da Vara Especializada de Direito 

Bancário usufruirá férias do exercício de 2017, no período de 9 a 18 de 

julho de 2018.

 RESOLVE:

 Art. 1º DESIGNAR a servidora JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ, 

Analista Judiciária, matrícula n.º 23.618, para exercer a função de Gestora 

Judiciária da Vara Especializada de Direito Bancário, no período de 9 a 18 

de julho de 2018, em razão de usufruto de férias do exercício de 2017 da 

titular Ana Paula Garcia de Moura, Técnica Judiciária, matrícula n.º 5309.

Várzea Grande, 16 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005240-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. D. S. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO)

RAQUEL MORAES DA SILVA OAB - 016.299.731-06 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO DA SILVA FRANCA (RÉU)

 

Vistos. Trata-se de execução de alimentos provisórios proposta pelo 

alimentando, nos moldes do art. 531, § 1º do CPC. A decisão que fixou 

provisoriamente os alimentos está em trâmite na 2ª Vara de Família deste 

juízo – Autos PJE n. 1006618-62.2017.8.11. Desta feita, nos termos do art. 

531, § 1º do CPC c/c art. 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 2ª Vara de Família e Sucessões desta 

Comarca. Preclusa a via recursal, REMETA-SE ao Juízo competente. Às 

providências. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 351826 Nr: 17218-67.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGDMM, JMDMM, PHDMM, MRDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA GERMANA DE MORAES - 

OAB:8077, IVANETE ALVES CÂMARA ROSA - OAB:14.531

 Vistos.

I- Defiro os pedidos de fls. 184/186.

II- Desentranhe-se mandado de prisão com cálculo atualizado de fls. 190, 

com a advertência de que os alimentos devidos correspondem ao valor 

apontado referido cálculo mais os que se vencerem até o efetivo 

pagamento.

II- O mandado deverá ser cumprido no último endereço informado nos 

autos.

III- Concedo ao Sr. Oficial de Justiça as prerrogativas do art. 212, §2º do 

CPC.

IV- Defiro, ainda, os pedidos de penhora on-line via BACEN JUD e de 

pesquisa via RENAJUD, conforme espelhos em anexo.

V- Defiro o protesto do valor da dívida nos termos do art. 782, §3º do CPC.

VI- Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 272374 Nr: 14910-63.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLSL, JS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEIA SILVANA GONÇALVES - 

OAB:MT 12.320, ELZA DA SILVA OLIVEIRA CAIXETA - OAB:11642, 

KÍVIA RIBEIRO LONGO RIOS - OAB:MT 13.212, LUIZ AUGUSTO 

ARRUDA CUSTODIO - OAB:11.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR AUGUSTO LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:

 Vistos.

I- Defiro os pedidos de fl. 92.

II- Renove-se o mandado de prisão de fl. 81 observando-se o valor 

atualizado às fls. 93/95.

III- Oficie-se à Caixa Econômica Federal e INSS requisitando informações 

acerca de eventual vínculo empregatício do executado.

IV- Determino o protesto do valor do débito, bem como a inserção do nome 

do executado nos órgãos de proteção ao crédito.

 V- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 433852 Nr: 3333-15.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFDS, DFRDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:9528, OSEIAS LUIZ FERREIRA - OAB:MT 12.860

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que, da análise dos autos, levando-se em consideração a 

petição de fls. 51/51vº, que o Executado se manifestou no processo e 

juntou documentos às fls. 24/46, razão pela qual torno sem efeito a 

Certidão de fls. 50, e impulsiono os autos PARA INTIMAR A PARTE 

AUTORA A SE MANIFESTAR NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 447949 Nr: 10890-53.2016.811.0002

 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: BSJAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOVDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GONÇALO DE SOUZA SILVA - 

OAB:19148/O, MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - OAB:20.781-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN MARCOS 

VASCONCELLOS - OAB:11323/MT

 AÇÃO DE divórcio

Processo n.º 10890.53.2016.811.0002

Código nº 447949

Vistos.

I- Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hi-pótese de 

extinção do processo (CPC, art. 354) ou de julgamento antecipado do 

méri-to, ainda que parcial (CPC, artigos 355 e 356), uma vez que os fatos, 

necessitam, de maiores elementos probatórios para formação do juízo de 

convicção, razão pela qual, passo ao saneamento e organização do 

processo (CPC, art. 357), bem assim a ordenar a produção da prova.

II- Fixo, como ponto controvertido, o legítimo interesse do me-nor André 

araujo orben de matos, ante a manifestação contida no pedido de fls., 

87/90, assim como também serão analisados, o quantum da fixação dos 

alimentos; a guarda; o direito de convivência a possível partilha dos bens e 

a decretação do divórcio .

 III- Diante da natureza da controvérsia defiro a produção de prova oral, 

consistente na oitiva de testemunhas, devendo as partes, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol de testemunhas (CPC, 

ARTIGO 357, § 4º).

IV- Por fim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

25/10/2018, às 14:30 horas (Horário Oficial de MT), ocasião que serão 

ouvidas as testemunhas indicadas e as que vierem a ser arroladas.

V- Desde já fica(m) o(s) advogado(s) da(s) parte(s) cientifica-do(s) de 

que cabe a ele(s) o dever de informar ou intimar a testemunha por ele(s) 

arrolada da audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, 

art. 455, caput), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do 

art. 455, CPC, cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art. 

455, § 1º).

VI- Outrossim, primando pela celeridade processual faculto as partes 

informar a este juízo com antecedência mínima de 30 dias da data da 

audiência a ocorrência das hipóteses do art. 455, § 4º, CPC, a fim de que 

a intimação da testemunha seja realizada pelo juízo e, assim, a solenidade 

em tela seja consolidada.

 VII- Expeça-se mandado para intimação das testemunhas que serão 

arroladas pela Defensoria Pública (CPC, ARTIGO 455, § 4º, INCISO IV).

VIII- Notifique-se o representante do Ministério Público.

IX- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande,13 de julho de 2018.

DR JOSÉ ANTÔNIO BEZERRA FILHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 302052 Nr: 22843-53.2012.811.0002

 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: JADFB, RADFT, AFT, DLDFC, AGDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMXDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA CAROLINE TAQUES 

FERREIRA - OAB:9131, FLAVIO JOSE FERREIRA - OAB:3574/MT, LUIZ 

AUGUSTO FARSULA - OAB:18710/B, MATEUS CÁSSIO LOPES DE LIMA 

- OAB:19495/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 inventário

Código : 302052

Vistos.

I- O presente feito encontra-se sentenciado.

II – Assim, intime-se a inventariante a apresentar o esboço de pagamento 

a cada herdeiro, deduzindo a quantia penhorada no rosto dos autos e/ou 

resolva a questão frente ao Juízo Federal..

III – Por medida de economia e celeridade processual, ex-peça-se Sr 

Gestor o Alvará de autorização, para que a inventariante proceda o 

levantamento junto ao MT/PREV , conforme pedido de fls., 572 inten “C”.

 IV - Cumpra-se.

Várzea Grande 16 de julho de 2018.

Dr. josé antonio bezerra filho

 Juiz de direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326728 Nr: 23051-03.2013.811.0002

 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: ADTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KDDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLINE FARIA FERNANDES - 

OAB:10487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): KAREM DANIELLY DE CAMPOS SOUZA, 

brasileiro(a). 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: O requerente entrou com ação de Regulamentação de 
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Guarda com Pedido de Antecipação de Tutela em desfavor de KAREM 

DANIELLY CAMPOS DE SOUZA. Teve um relacionamento amoroso com a 

requerida, chegando até mesmo a conviverem em união estável, contudo 

se separaram; da união adveio o menor D.E.C.S. Em 23.01.2013 a 

requerida entregou a criança ao pai, como fez outras vezes. A partir 

desse dia o menor passou a conviver com o genitor na casa dos avós 

paternos, os quais auxiliam nos cuidados e educação do infante desde o 

nascimento. Sendo assim, vem regularizar a situação do infante, uma vez 

que já tem a guarda e responsabilidade de fato.

Despacho/Decisão: Vistos.O processo se arrasta há quase 05 anos, sem 

êxito na localização da requerida, inobstante as inúmeras tentativas de 

citação, uma vez que seu endereço é desconhecido. Foi realizadda 

pesquisa no sistema INFOSEG, conforme espelho em anexo, contudo, sem 

qualquer pista do paradeiro da requerida.Assim, outra medida não resta 

senão a citação por edital.Pelo exposto, visando a celeridade e 

triangularização processual, CITE-SE a requerida por edital, com prazo de 

30(trinta) dias. Se decorrido o prazo de citação editalícia sem defesa do 

requerido, nomeio, desde já, curador especial o NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA DA UNIVAG, para apresentar defesa no prazo legal, em 

conformidade com o artigo 72, inciso II do CPC.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, Paula Adriana Matos de 

Freitas, digitei.

Várzea Grande, 08 de junho de 2018

Fidelis Cândido Filho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 266263 Nr: 5934-67.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBC, LBC, LDLB, IAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE REGINA RIBEIRO 

NASCIMENTO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (trinta) 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 1 (um) ano, a depender de providências única e 

exclusivamene do Requerente..

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 285690 Nr: 4784-17.2012.811.0002

 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: GDSL, MCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABRAHAM LINCOLN ALVES 

FERREIRA -UNIVAG - OAB:8777, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (trinta) 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 1 (um)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.: 440031 Nr: 6808-76.2016.811.0002

 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: LFDSR, AMDSR, JCDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN DOMINGUES BARROS - 

OAB:18.538, Stella Carolina Fonseca Zeferino da Silva Barros - 

OAB:18803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a diligência negativa do Oficial de Justiça 

(fls.69/70), intimo a parte Autora a se manifestar no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 373406 Nr: 21870-30.2014.811.0002

 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: MARCO AURELIO PROENÇA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANA CAMPOS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (trinta) 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 1 (um)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.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005603-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO OLIVEIRA SOUSA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEVINO OLIVEIRA SOUSA FILHO (RÉU)

GEISIANE DE SOUZA OLIVEIRA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

PRAZO: 20 DIAS Processo: 1005603-58.2017.8.11.0002 - Espécie: 

Exoneração de Pensão Alimentícia Parte Autora: VALDEVINO OLIVEIRA 

SOUSA Parte Requerida: VALDEVINO OLIVEIRA SOUSA FILHO, GEISIANE 

DE SOUZA OLIVEIRA Data de Distribuição da Ação: 26/07/2017 16:10:24. 

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) REQUERIDOS acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação de 

Exoneração de Pensão Alimentícia proposta pelo Requerente, cujo resumo 

segue abaixo para, querendo, oferecerem contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, contados após o término do prazo do edital de 20 dias, sob 

pena de revelia e confissão quanto a matéria de fato. RESUMO DA INICIAL: 

Alega o Requerente que ficou obrigado ao pagamento de pensão 

alimentícia aos Requeridos, no valor correspondente a 84% do salário 

mínimo, e que hoje os Requeridos já atingiram a maioridade e exercem 

atividades laborais, podendo prover seus próprios sustentos, portanto, 

requer a exoneração da obrigação de prestar alimentos. 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.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003838-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE ASSUNCAO CRUZ (REQUERENTE)

GONCALO DOMINGOS DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

ANA MARIA DE ASSUNCAO TORRES (REQUERENTE)

SONIA MARIA DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

BENEDITO CARLOS DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HONORIO DE CASTRO OAB - MT3541/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DIOGO DE ASSUNCAO (INVENTARIADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1003838-18.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro, por 

ora, a AJG. Nomeio Inventariante a Sra. Ana Maria de Assunção Torres, 

como requerido no id. 13152593, pág. 06. Lavre-se termo de compromisso 

(art. 617, parágrafo único do CPC). Em seguida, intime-se a Inventariante 

para trazer a certidão negativa expedida pela União, via internet, a 

certidão negativa expedida pelo Município, e, ainda, a certidão expedida 

pela PGE. Em seguida, ao Ministério Público. Após, conclusos. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 16 de Julho de 2018. CHRISTIANE DA COSTA 

MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003025-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA BARBOSA BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SANTOS LIRA OAB - MT0013026A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELEANDRO CESAR NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

1003025-25.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: Ao Advogado da parte autora, para 

ciência da decisão de ID 13658887 e da certidão que designou audiência 

de ID 14143038. Várzea Grande/MT, 17 de julho de 2018. Nercy Anchieta 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005847-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DANTAS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITORINO PEREIRA DA COSTA OAB - MT0004671A (ADVOGADO)

WALDENIR FIGUEIRA DESTO OAB - MT3743/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGES EDUARDO FERREIRA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO)

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1005847-84.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes,, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias junte aos autos a certidão de 

nascimento do menor L.P.DE O.S conforme determinação ID 11704671, 

sob pen de arquivamento sem a devida expedição do termo de guarda 

compartilhada. Várzea Grande/MT, 17 de julho de 2018. Nercy Anchieta 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005847-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DANTAS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITORINO PEREIRA DA COSTA OAB - MT0004671A (ADVOGADO)

WALDENIR FIGUEIRA DESTO OAB - MT3743/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGES EDUARDO FERREIRA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO)

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1005847-84.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes,, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias junte aos autos a certidão de 

nascimento do menor L.P.DE O.S conforme determinação ID 11704671, 

sob pen de arquivamento sem a devida expedição do termo de guarda 

compartilhada. Várzea Grande/MT, 17 de julho de 2018. Nercy Anchieta 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004433-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RHENAN LIMA DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO)

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA FERREIRA DE MIRANDA (RÉU)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1004433-17.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro o 

pedido de AJG. Intime-se o autor para trazer aos autos a certidão de óbito 

do pai da falecida. Cite-se a requerida, por Oficial de Justiça, para, 

querendo, apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, devendo 

constar do mandado as advertências legais. Vindo aos autos a 

contestação, intime-se a parte autora para manifestação. Observe-se o 

disposto no artigo 212, §§ 1º e 2°, do CPC. Após, ao Ministério Público. Em 

seguida, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 16 de Julho 

de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 296472 Nr: 16802-70.2012.811.0002

 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: RADC, RAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIVAG - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA - OAB:

 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 NCPC., abro vistas: intimar as partes para que no prazo de 10 (dez) 

dias informe sobre a realização ou não da coleta do material para o exame 

de DNA e requeria o que entender de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 215192 Nr: 10549-08.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPrpsmHPGDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA FERREIRA DE ARAUJO 

FERNANDES - OAB:14115, MARIANA DA CUNHA PEREIRA - OAB:16.214

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BORGES MOURA - 

OAB:6.755/MT

 CERTIDÃO

CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, parágrafo 4º do NCPC, em 

face da certidão negativa (citação/intimação/prisão), juntada aos autos, 

encaminho-o à imprensa, para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 388174 Nr: 4191-80.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDM, FDDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA JANE BRANDÃO MARTINS 

GARCIA - OAB:7580, MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - 

OAB:16236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte autora para que no prazo de 10 

(dez) dias manifeste nos autos

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005734-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

V. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA NOVAK OAB - MT0010886A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. C. (REQUERIDO)

M. M. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005734-96.2018.8.11.0002. REQUERENTE: VOLNEY SANTOS COSTA 

REQUERIDO: MERCIA MARIA CASTRO, LIVIA CASTRO COSTA Vistos etc. 

Versam os autos sobre Ação de Regulação de Visitas com Tutela 

Antecipada que VOLNEY SANTOS COSTA, move em face de LIVIA 

CASTRO COSTA, representada por sua genitora Sra. MERCIA MARIA DE 

FREITAS, todos devidamente qualificados nos autos. Analisando os autos, 

verifico que a ação foi ajuizada em desfavor da menor LIVIA CASTRO 

COSTA, representada por sua genitora. Considerando-se que não há 

cumulação de pedidos, mas pretende o autor tão somente a 

regulamentação do exercício do direito de convivência, a infante não deve 

figurar no polo passivo. Posto isso, intime-se o autor, para no prazo de 15 

(quinze) dias (Artigo 319, II, do Código de Processo Civil), retificar o polo 

passivo da demanda, fazendo constar tão somente a detentora da guarda, 

ainda que de fato. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004916-18.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO PEDRO GONCALVES DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO OAB - MT4522/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEISE ARCENIO NUNES DE ALMEIDA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n.º 1004916-18.2016.8.11.0002 

Certidão de Designação de Audiência (conciliação) Cumprindo ordem 

judicial e considerando endereço atualizado da parte requerida apontado 

em Relatório de Visita Psicossocial (Id12883380), autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, redesigno audiência de conciliação para o 

dia 4 de setembro de 2018, às 16horas. Várzea Grande/MT, 17 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-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009216-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

V. G. D. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO OAB - MT8566/O (ADVOGADO)

ADRIANO GONCALVES DA SILVA OAB - MT4181/O (ADVOGADO)

JUCIANE DA COSTA NUNES OAB - 018.798.161-21 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NERO GONCALVES DA SILVA (INVENTARIADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1009216-86.2017.8.11.0002 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Considerando ordem judicial para 

citação dos ascendentes (Despacho sob Id11148688) e ausência de 

informações na petição inicial e primeiras declarações, autorizada pelo art. 

203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos à parte autora 

para, no prazo de 15(quinze) dias, juntar qualificação completa dos 

ascendentes do "de cujus", especialmente indicando endereço para 

citação. VÁRZEA GRANDE, 17 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-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000461-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA BARBARA DA SILVA OAB - MT21894/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. S. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do Processo: 

1000461-73.2017.8.11.0002 REQUERENTE: ELIANE MARIA DA COSTA 

REQUERIDO: PAULO SERGIO DOS SANTOS Vistos etc. Segundo o 

disposto no art. 437, § 1º, do CPC/2015, a juntada posterior de 

documentos pela parte autora só deve ser admitida após manifestação da 

parte requerida. No caso destes autos, observo que a parte requerente 

acostou aos autos documentos novos (id. n. 8758678), sendo que esta 

ocorreu após apresentação da defesa do requerido. Assim, para que não 

haja nenhuma alegação futura de nulidade ou ofensa ao Princípio 

Constitucional do Contraditório, intime-se à ré para, querendo, manifestar 

sobre o conteúdo de tais documentos no prazo de 15 (quinze) dias. 

Decorrido o termo, volva-me concluso para saneamento, nos termos do 

art. 357 do CPC/2025. Às providências.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 394344 Nr: 7983-42.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFLB, KLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO CONCEIÇÃO PAULO 

- OAB:15886/0

 Vistos etc.

Recebo o feito como Cumprimento de Sentença. Anotem-se junto ao 

Distribuidor.

Concedo os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 

do Código de Processo Civil.

Defiro o processamento dos pedidos formulados às fls. 61/63 e 70/72; 

autuando-se como Cumprimento de Sentença, constando como exequente 

LUIZ FERNANDO LEÃO BOAVENTURA, devidamente representada por 

sua genitora KAROLINA LEÃO MOREIRA, como executado ANDRÉ LUIZ 

SANTANA BOAVENTURA.

Para o regular processamento do cumprimento de sentença determino o 

seguinte:

1) Rito Penhora (artigo 523, Código de Processo Civil): intime-se o 
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executado para pagamento da prestação alimentícia compreendida pelos 

meses de janeiro de 2016 a janeiro de 2017, bem como as que se 

vencerem no curso do processo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de penhorar tantos bens quanto necessário para satisfação do débito.

2) Rito Prisão (artigo 528, Código de Processo Civil): intime-se a parte 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de prisão: a) pagar 

o débito exequendo (fevereiro/2017 a abril de 2017), bem como as que se 

vencerem no curso do processo b) provar que o fez, ou; c) justificar a 

impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser-lhe decretada a prisão 

conforme disposto no artigo 528, § 7º do Código de Processo Civil, bem 

como as restrições previstas no § 1º do artigo supracitado.

Encaminhe os autos ao contador judiciário, para atualização do débito 

alimentar.

Caso seja efetuado pagamento mediante depósito bancário em caixa 

eletrônico, intime-se a parte autora a se manifestar no prazo de 24 horas 

da juntada do documento.

Após, certificada eventual inércia, dê-se vista ao Parquet e, após, 

conclusos.

“Havendo interesse das partes em entabular acordo, poderão comparecer 

em Juízo, às terças-feiras, das 13 às 16 horas”.

Às providências.

Várzea Grande-MT, 27 de junho de 2017

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Juiz de Direito

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002322-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RIBEIRO ASSESSORIA EMPRESARIAL IMOBILIARIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SERGIO PALU FILHO OAB - PR22774 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZETE ANTONIA DE LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

depositar a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002892-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAIUA - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS CONFIANCA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

depositar a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002087-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA AMORIM DOS ANJOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICIANE RIBEIRO DA COSTA MOREIRA (RÉU)

Outros Interessados:

JOSE REGINALDO SILVA ARRUDA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1002087-30.2017.8.11.0002. 

AUTOR: AUXILIADORA AMORIM DOS ANJOS RÉU: GLEICIANE RIBEIRO DA 

COSTA MOREIRA Vistos... Antes de analisar a inicial, por observar que a 

Execução originária foi extinta ante a informação de pagamento extra 

autos (Proc. 1005654-06.811.0002), conforme sentença no Id. 12775036, 

proferida em 20.04.2018, pelo princípio do contraditório, intime-se a 

devedora para manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o 

prazo com ou sem manifestação, conclusos para extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002346-88.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT0004632A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1002346-88.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME 

EXECUTADO: SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS 

LTDA Vistos... À credora para manifestar-se sobre a Exceção de 

pré-Executividade no prazo de 15 (quinze) dias e conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000903-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO OTAVIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SISTEMA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1000903-05.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: ANTONIO OTAVIANO REQUERIDO: BANCO SISTEMA S.A 

Vistos... Pelo princípio do contraditório manifeste-se o autor quanto à 

petição Id. 13535124, no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006014-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI CARNEIRO DE AZEVEDO (AUTOR)

SAMYA BATISTA DA COSTA AZEVEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA OAB - MT12713/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACILON PEREIRA DO NASCIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1006014-67.2018.8.11.0002. 

AUTOR: VALDINEI CARNEIRO DE AZEVEDO, SAMYA BATISTA DA COSTA 

AZEVEDO RÉU: ACILON PEREIRA DO NASCIMENTO 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. Em virtude de que não se discute posse em forma de lide no 

usucapião e tão somente se comprova o lapso temporal da posse, deixo 

de designar audiência de conciliação; Determino a citação do réu, dos 

confinantes, bem como, a expedição de edital de citação aos interessados 

e ausentes, pelo prazo de trinta dias. Dê-se ciência às Fazendas Públicas, 

municipal e estadual, à União, bem como, ao representante do parquet, a 

fim de manifestarem quanto à pretensão inaugural. Intime-se. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004193-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TRACTOR PARTS VILHENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRIPART'S COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES E IMPLEMENTOS 

LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1004193-28.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: TRACTOR PARTS VILHENA DISTRIBUIDORA DE AUTO 

PECAS LTDA REQUERIDO: TRIPART'S COMERCIO DE PECAS PARA 

TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA TERMO DE DELIBERAÇÃO Data: 

16.07.2018 Horário: 15:00h Processo n.º 1004193-28/2018 – Carta 

Precatória Juíza de Direito: Ester Belém Nunes Parte autora: Tripart’s 

Comércio de Peças para Tratores e Implementos Ltda. Advogado: Cil 

Farney Assis Rodrigues Parte ré: Tractor Parts Vilhena Distribuidora de 

Auto Peças Ltda. Advogada: Andrea Pinto Biancardini Feito o pregão foi 

constatada a presença da advogada do réu. Ausentes os representantes 

das partes, bem como, o advogado da autora. Pela MM.ª Juíza foi dito: 

Ouvidas as duas testemunhas da parte ré, devolva-se a Carta Precatória 

ao juízo deprecante, com as homenagens de praxe. Saem as presentes 

intimadas. Cumpra-se. Nada mais havendo, determinou a MM.ª Juíza o 

encerramento. Cumpra-se. Eu, ______, digitei e subscrevi. Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005968-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AEDIR JACINTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005968-78.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: AEDIR JACINTO DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL S.A Vistos... Por se tratar de documento imprescindível, determino 

a intimação da parte autora para que no prazo de quinze dias, junte os 

extrato da conta Caixa Econômica do mês de julho, bem como, o holerite 

do mês julho, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, 

parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005649-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS AUGUSTO DA SILVA ORTIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUEL ROS ORTIS JUNIOR OAB - MT5246/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005649-13.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: DOUGLAS AUGUSTO DA SILVA ORTIS EXECUTADO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos... Trata-se de Liquidação de Sentença 

proposta por DOUGLAS AUGUSTO DA SILVA ORTIS, alegando em 

síntese, ser portador do crédito oriundo de investimentos realizados junto 

ao réu. Tenho da análise dos autos, que a parte autora tão somente juntou 

documentos que comprovassem seu cadastrado junto ao sistema de 

telecomunicações chamado 99telefree, nas categorias AdCentrale 

AdCentral Family. Nesse sentido, tenho que compete à parte autora 

demonstrar requisitos do vínculo existente com a parte requerida, 

mediante a juntada dos boletos e comprovantes de pagamento que 

estiverem em seu poder, capaz de eximir qualquer dúvida quanto ao seu 

crédito junto ao réu. Dessa forma, determino a intimação da parte autora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emenda a inicial suprindo a irregularidade 

acima apontada, trazendo aos autos documentos que demonstrem o 

vínculo existente com a parte requerida, em especial os boletos e 

comprovantes de pagamento, sob pena de indeferimento (CPC, art. 321, 

parágrafo único). Por fim, determino que venha a autora, em igual prazo, a 

luz do art. 511 do CPC, indicar a pessoa do advogado ou na sociedade de 

advogados a que estiver vinculado o requerido, para que possa receber 

as respectivas intimações. Feito isso, conclusos para análise. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006062-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NIRCEMAR RAMOS PACHECO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1006062-26.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: NIRCEMAR RAMOS PACHECO - ME REQUERIDO: 

CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA Vistos... Cumpra-se integralmente 

o(s) ato(s) deprecado(s), servindo a cópia do presente de mandado. 

Após, devolva-se ao Juízo de origem com as nossas homenagens, 

observadas as formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004744-08.2018.8.11.0002

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:

GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME 

(EMBARGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1004744-08.2018.8.11.0002. 

EMBARGANTE: GRAMARCA VEICULOS LTDA EMBARGADO: GERENCIAL 

FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME Vistos... Em se tratando de 

ação petitória, estando em discussão o domínio, tenho entendimento que 

se faz necessária a comprovação da propriedade, mediante juntada de 

documento próprio, in casu, cópia da matrícula do imóvel. Assim, nos 

termos do art. 1.245 do CC, emende o autor a inicial, trazendo aos autos 

documento que comprove o seu domínio sobre o imóvel em questão, 

especificamente, a sua matrícula. Para tanto, concedo-lhe o prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, 

CPC/2015). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1001112-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. E. FERREIRA SAMPAIO - ME (RÉU)

LUCIANE ESTEVES FERREIRA SAMPAIO (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 
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VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1001112-08.2017.8.11.0002. 

AUTOR: VARZEA GRANDE SHOPPING S.A RÉU: L. E. FERREIRA SAMPAIO 

- ME, LUCIANE ESTEVES FERREIRA SAMPAIO Vistos... Certifique a Sra. 

Gestora se o autor foi intimado a manifestar-se sobre a contestação e 

documentos e se porventura decorreu o prazo a tanto. Após, às partes 

para no prazo de cinco dias indicar as provas que ainda pretendem 

produzir, sob pena de julgamento antecipado da lide. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003078-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1003078-06.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL S.A Vistos... Intime-se o autor para manifestar se interesse no 

prosseguimento do feito, ciente que seu silêncio será interpretado como 

ausência a tanto, com a consequente extinção do feito. No tocante ao 

pedido de cadastro pela patrona do réu, registro que é incumbência do 

patrono assim proceder, devendo utilizar das ferramentas próprias do 

sistema PJE. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 117898 Nr: 2386-68.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MAERCIO DE JORGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA MARIA DA SILVA - 

OAB:12643/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:MT 6.197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:OAB/MT 6.735

 Impulsiono estes autos para intimar a parte requerida para manifestar 

sobre o recurso interposto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 377717 Nr: 25104-20.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLEIA DE FÁTIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES, FAC IMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FALCAO FERREIRA - 

OAB:11242/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MARCARENAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:, FERNANDO ROBERTO FELFILI - OAB:

 Processo n.º 25104-20.2014 código 377717

Vistos...

Por verificar da análise dos autos que a parte autora requer nas 

ID.13620717 , hei por bem em redesignar a data da audiência de instrução 

e julgamento para o dia 04/08/2018 às 16:00.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 235881 Nr: 15783-34.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DONIZETE RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:8655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre a complementação do 

laudo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 407188 Nr: 15215-08.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA SEGURO DE VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDESIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:9254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para manifestar sobre 

o recurso interposto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 332273 Nr: 1012-75.2014.811.0002

 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: MARCELO FERNANDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM CELULAR S/A, 

TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:MT 16.694-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELADIO MIRANDA LIMA - 

OAB:86235, THAÍS FÁTIMA DOS SANTOS - OAB:OAB/MT-7424-B

 Impulsiono estes autos para intimar a parte requerida para manifestar 

sobre o recurso interposto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 396615 Nr: 9585-68.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. D. DA COSTA MARQUES, MARIA DALVA DA COSTA 

MARQUES, DIRCEU DE ASSIS SIME, LORAYNE GONÇALINA MARQUES 

ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO RIBEIRO - OAB:13293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Impulsiono estes autos para intimar a parte requerida para manifestar 

sobre o recurso interposto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 113988 Nr: 9491-04.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO CONCATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILENA MARINA DAMIANN TIEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Granconato Concato - 

OAB:11244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO ROSÁRIO ALVES 

DA CUNHA - OAB:12.713/MT

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para manifestar sobre 

a certidão do oficial de justiça

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 399416 Nr: 11015-55.2015.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BROKER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCTER GAMBLE INDUSTRIAL E COMERCIAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:MT 15.948, JÉSSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO - 

OAB:18900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EDUARDO MACHADO 

OLIVEIRA DE BARCELLOS - OAB:79416

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para manifestar sobre 

o recurso interposto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 416376 Nr: 20132-70.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY ESTEVES CAMARGOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MANOEL GUEDES - 

OAB:MT 7.089/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMARIO M. 

VASCONCELOS - OAB:10.624, FRANCISMARIO MOURA 

VASCONCELOS - OAB:10.624/MT

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para manifestar sobre 

o recurso interposto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 239533 Nr: 878-87.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO DE SOUZA, MARCIA DE SOUZA, TIAGO 

HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. DORTA DE SOUZA ME, SEGURADORA 

BRADESCO AUTO/RE CIA SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre da Silva Moraes - 

OAB:23431/PR, Helio Carlos Viana Pinto - OAB:oab-mt 6588, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT, VALMIR BRITO DE 

MORAES - OAB:12098-PR

 Processo n.º 878-87/2010. (Cód. 239533)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇAO POR DANOS MOAIS E MATERIAIS 

POR ATO ILICITO PELO RITO SUMÁRIO proposta por MARCELO DE 

SOUZA, MARCIA DE SOUZA, THIAGO HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA em 

desfavor de V. DORTA DE SOUZA OLIVEIRA.

Em face do que consta nas fls.560/562, em as partes comunicam a 

realização de acordo extrajudicial pondo fim ao processo, requerem a 

extinção do feito.

DESSA FORMA em consequência, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA na 

forma do art. 487, III, “b” do NCPC.

Feito sem custas finais. Honorários advocatícios na forma convencionada.

Decorrido o prazo, e não havendo manifestação das partes, certifique-se 

e arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 13 de julho de 2018.

 Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 405407 Nr: 14167-14.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUTUA - CAIXA DE ASSISTENCIA DO CREA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURICO VINICIUS PASA HERNANDEZ, REGIS 

KEILA COSTA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:OAB/MT 17.513

 Processo n° 14167-14/2015 (Cód. 405407)

Vistos...

Realizadas diligências pelo sistema Bacenjud foi informado o bloqueio 

parcial da dívida em contas da parte devedora, ou seja, R$ 12,53, R$ 8,21, 

R$ 856,08, R$ 22,58, R$ 44,92, R$ 4.420,34, R$ 0,04 e R$ 209,72, 

conforme peças de detalhamento em anexo, que determino a juntada.

Procedo ao desbloqueio de R$ 12,53, R$ 8,21, R$ 22,58, R$ 44,92, e R$ 

0,04, por serem ínfimos, e à transferência dos valores. Aguarde-se 

resposta da Conta Única do TJ confirmando a transação eletrônica.

Intime-se a credora para manifestar-se nos autos, requerendo o que de 

direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 13 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 434940 Nr: 3984-47.2016.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA MARIA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICA JEANS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON RAPHAEL DELLA 

VALENTINA - OAB:20929/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SILVEIRA - 

OAB:10.410/MT

 Vistos...

Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e informações no sistema Apolo, 

vez que se trata de Cumprimento de Sentença.

Tratando-se de cumprimento de sentença e na nova nomenclatura do CPC, 

mais em específico art. 523 e parágrafos, já tendo o credor apresentado 

os devidos cálculos e sendo que a sentença é atinente a condenação e 

perdas e danos, intime-se o executado para o devido cumprimento, a fim 

de pagar o débito, no prazo de 15 dias.

Em não sendo feito o pagamento no prazo devido, acrescente-se ao 

débito multa e honorários em 10%.

Em havendo pagamento parcial no prazo previsto, acrescente-se multa e 

os honorários sobre o restante.

Em não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, 

expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação.

Intime-se ainda o executado para que apresente impugnação, nos termos 

do art. 525, do NCPC o prazo de 15 dias a partir do prazo decorrido para 

pagamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande - MT, 11 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 254560 Nr: 12918-04.2010.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA GABRIEL, FRANCISCO DE ASSIS LEITE DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:OAB/MT 9203, JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236.655/SP, LEANDRO GARCIA - OAB:210.137/SP

 DIANTE DISSO, JULGO PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de 

Usucapião para o fim de DECLARAR em favor dos autores o USUCAPIÃO 
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EXTRAORDINÁRIO E CONSEQUENTE DOMÍNIO sobre o lote urbano com 

área de 360 m² (trezentos e sessenta metros quadrados), registrado no 

5º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá sob o n.º 22.470, sendo o lote 

urbano n° 15, Rua 30 e Quadra 51, Loteamento Jardim Vitória Régia, com 

os seguintes limites e confrontações, indicados no Memorial Descritivo de 

fls. 35/36:- pela frente, medindo 12 metros, confrontando com a Rua 30;- 

pelos fundos, medindo 12 metros, confrontando com o Lote 12;- pelo lado 

direito, com 30 metros, confrontando com o Lote n.°14; e- pelo lado 

esquerdo, com 30 metros, confrontando com o Lote n.° 16.Para tanto, 

DEVERÁ esta sentença servir de título para abertura de nova matrícula no 

CRI desta Comarca.Pelo princípio da sucumbência, condeno o réu ao 

pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios 

em favor dos autores, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC.Intime-se 

a parte ré para comprovar o recolhimento das custas processuais com 

base no valor atribuído à causa, sob pena de serem anotadas às margens 

da distribuição para lastrear eventual Execução Fiscal, conforme 

determina a CNGC.Transitado em julgado, expeça-se mandado ao cartório 

de registro de imóveis desta Comarca para abertura de registro definitivo 

dos lotes no nome dos autores, com cópia desta sentença.Cumpridas as 

exigências supra, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.Esta sentença é publicada no seguinte endereço eletrônico: 

draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 419578 Nr: 21799-91.2015.811.0002

 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: FORTE COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOMBRIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:MT 15.948, Clovis Sguarezi Mussa de Moraes - OAB:OAB-MT 

14.485, LAWANA DE OLIVEIRA - OAB:18.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DE BITTENCOURT 

MUDROVITSCH - OAB:DF 26966

 DIANTE DISSO, JULGO PROCEDENTES os pedidos desta Ação de 

Reparação de Danos Materiais e Morais para CONDENAR a ré ao 

pagamento das seguintes verbas em favor da autora:a) 06 (seis) de 

faturamento projetado da empresa, referente aos lucros cessantes/ 

emergentes pela quebra abrupta do contrato, cujo valor deverá ser 

apurados em liquidação da sentença pela média dos 24 (vinte e quatro) 

meses anteriores à rescisão na forma do art. 509, I, do NCPC; eb) danos 

morais, que fixo em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).CONDENO 

a ré, ainda, ex officio, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que 

arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, na 

forma do art. 81, do NCPC, revertidos em favor da autora (NCPC, art. 96 

).Para fins de cumprimento da sentença, considerando que a desistência 

do contrato operou-se por culpa exclusiva da ré, os valores relativos aos 

danos materiais deverão ser atualizados com juros de 1% ao mês e 

correção monetária pelo INPC desde os meses em que os valores 

deveriam ser pagos. Quanto aos danos morais, considerando que a 

relação aqui é de natureza contratual, deverão ser aplicados juros de 1% 

ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o 

arbitramento.Pelo princípio da sucumbência condeno ao pagamento das 

custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses fixados 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2o, do NCPC.Decorrido o prazo recursal, que deverá 

ser certificado, e não havendo manifestação das partes, arquivem-se os 

autos com as devidas baixas e anotações.Providencie a Sra. Gestora a 

juntada das qualificações das testemunhas ouvidas em audiência– que se 

encontram na contracapa dos autos – logo após o termo de audiência de 

fls. 346, devendo ser renumeradas as páginas do processo, 

certificando-seEsta sentença é publicada no seguinte endereço eletrônico: 

draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 415779 Nr: 19764-61.2015.811.0002

 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: ONILDO TABOA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR TELECOM S/A - OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para manifestar sobre 

o recurso interposto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 430902 Nr: 1420-95.2016.811.0002

 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: MARIA NOEMIA INACIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARCIA SOARES 

MODESTO - OAB:13.343/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128341/SP

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para manifestar sobre 

o recurso interposto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 429352 Nr: 405-91.2016.811.0002

 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: MARINALVA CARDOSO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO ALEXANDRE DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DISSO, JULGO PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de 

Reintegração de Posse para REINTEGRAR a autora na posse da casa 

residencial localizada nos fundos do Lote 09, Quadra 29, da Rua 

Fagundes Santiago, Bairro Maringá II, neste município.Para tanto, concedo 

ao réu o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação.Custas processuais 

pelo autor, cuja obrigação deverá ser suspensa na forma do art. 98, § 3º, 

do NCPC.Condeno o réu, outrossim, ao pagamento de honorários 

advocatícios em favor da autora, que arbitro em 10% sobre o valor 

atualizado da causa (NCPC, art. 98, § 2º), com a ressalva do art. 98, § 3º, 

do NCPC, considerando que o réu é, assim como a autora, assistido pela 

Defensoria Pública.Transitada em julgado, intimem-se os autores para 

promover, querendo, o cumprimento da sentença, sob pena de 

arquivamento.Esta sentença é publicada no seguinte endereço eletrônico: 

draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 326162 Nr: 22517-59.2013.811.0002

 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: DANIEL JOSE BARÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCEL VIEIRA DE CAMPOS, MARIZA 

CRISTINA COSTA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:15547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO EDUARDO DA 

COSTA E SILVA - OAB:, ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - 

OAB:13572

 Processo nº 22517-59/2013 (Cód. 326162)

Vistos...

Deixo de analisar o requerimento de fls. 385/386, posto que, além de 

realizada a audiência antes de sua juntada, suas testemunhas foram 

inquiridas.

Outrossim, ainda que estranhamente a parte tenha utilizado 

fundamentação do Código de Processo Civil revogado para amparar sua 

tese (art. 452, CPC/73), o art. 361, do CPC/2015, que agora trata da 
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matéria, indica a ordem da produção oral, contudo, não é taxativa a 

respectiva ordem, mas preferencialmente, de forma que pode o juiz 

altera-la, bem como, cindir os atos com a redesignação de nova data.

Relativamente à devolução da Carta Precatória (fls. 389/390), 

manifestem-se as partes no prazo de cinco dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 12 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 444604 Nr: 9177-43.2016.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MANSOLELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EROCY THEREZINHA LEITE CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE THIMOTEO DE LIMA - 

OAB:7.199/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.°9177-43/2016. Cód.444604.

Vistos...

Defiro o pedido de dilação do prazo pelo período de 30 dias, conforme 

requerido às fls. 41.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação, certifique a Sra. Gestora. 

Após conclusos.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 09 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 376886 Nr: 24455-55.2014.811.0002

 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: LEANDRO ALBINO DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sabrina Luzia Fiúza Metelo - 

OAB:18544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8506-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO CESAR 

GOMES DO CARMO, para devolução dos autos nº 

24455-55.2014.811.0002, Protocolo 376886, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004485-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR BORGES DE SANTANA (EXECUTADO)

V. B. DE SANTANA EIRELI - ME (EXECUTADO)

MANOELINA ROSA PIMENTA SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004485-13.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: V. B. DE SANTANA 

EIRELI - ME, VALMIR BORGES DE SANTANA, MANOELINA ROSA PIMENTA 

SANTANA Vistos... Considerando o teor da Resolução n.° 01/2015/TP, 

publicada no DJE n.° 9468, de 30/01/2015, que criou a Vara Especializada 

de Direito Bancário na Comarca de Várzea Grande-MT, e considerando 

que a matéria aqui discutida advém de relação contratual de natureza 

bancária, determino a redistribuição destes autos para a Vara 

Especializada. Ao Cartório Distribuidor para as devidas providências. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004552-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAXIMO CANDIDO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004552-75.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EXECUTADO: 

MAXIMO CANDIDO DA SILVA Vistos... Cite-se a parte devedora para 

pagar o débito em 03 (três) dias (CPC, art. 829). Não efetuado o 

pagamento, penhore o Sr. Oficial de Justiça quantos bens bastem para o 

pagamento do principal atualizado, (CPC, art. 829, §1º.), procedendo a 

respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e 

intimando-se o devedor em seguida. Não sendo encontrando o devedor, 

deverão ser-lhe arrestados bens para a garantia do débito (CPC, art. 830). 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% ao valor da causa. Consigne 

no mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, §1º). Consigne-se, ainda, que os 

embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados, 

conforme o caso, na forma do art. 231 do NCPC. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003223-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ALDAIR MOSSINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON SULZBACHER (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003223-28.2018.8.11.0002. 

AUTOR: JORGE ALDAIR MOSSINI RÉU: GERSON SULZBACHER Vistos... 

Defiro o pedido de inclusão no polo passivo de Rogério Alves Vieira 

Almeida, que se diz avalista do cheque aqui cobrado, e cujos dados 

encontram-se na petição Id. 13720007. Não sendo localizado o réu Gerson 

Sulzbacher, expeça-se novo mandado para citação dos réus, devendo 

constar as advertências do despacho sob o Id. 12887757. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005594-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A R WEBER - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMOR TAGLIAMENTO BREMM OAB - PR33253 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACQUA INTERNATIONAL CONSULTORIA E INVESTIMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005594-96.2017.8.11.0002. 

AUTOR: A R WEBER - ME RÉU: ACQUA INTERNATIONAL CONSULTORIA E 

INVESTIMENTOS S/A Vistos... Intimada a manifestar-se quanto ao 

interesse no prosseguimento do feito, considerando a realização de 

acordo em outros autos envolvendo os fatos aqui em discussão, pleiteou 
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a autora, no Id. 13534096 a desistência da tutela, o desinteresse do feito 

com relação aos terceiros Joe Moacir Wltczak, Joe Moacir Wltczak (filho) e 

Joslane Maria Wltczak Soares da Silva, bem como, a suspensão do feito 

pelo prazo de 06 (seis) meses. Diante do requerimento da ré quanto à 

suspensão do feito, defiro o pedido. Aguarde-se provocação da parte ou 

decorrido o prazo, intime-a para impulsionar o feito. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000237-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P G INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1000237-04.2018.8.11.0002. 

AUTOR: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA RÉU: P G INDUSTRIA 

E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP Vistos... Citada, a parte ré não 

embargou nem pagou o que lhe é cobrado, o que foi certificado no Id. 

14135349. Assim, nos termos do art. 701, § 2º do NCPC, constituo de 

pleno direito o título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em 

executivo. Fixo honorários em favor da autora em 10% sobre o valor 

atualizado do débito. Para prosseguimento do feito como cumprimento de 

sentença, deverá a parte credora providenciar a devida atualização de 

dívida, nos termos do art. 798, I, “a” e “b”, do NCPC, bem como, fazer os 

pedidos próprios da nova fase processual, na forma do art. 513 do novo 

CPC, pelo que lhe concedo o prazo de cinco dias a tanto. Feito isso, 

voltem-me conclusos para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006811-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANDIR TORRES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO)

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA OAB - MT0015353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BMC HYUNDAI S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO PRADO LOPES OAB - SP143263 (ADVOGADO)

CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA OAB - MT0018972A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1006811-77.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 350.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

IVANDIR TORRES - ME Parte Ré: REQUERIDO: BMC HYUNDAI 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 , 17 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.: 436489 Nr: 4883-45.2016.811.0002

 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: HERMANN LIAIS DUTRA PIMENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA SEGURADORA DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTHIANE NIGRO PIMENTA - 

OAB:6674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Certifico que constatei estes autos estarem em carga com o Dra 

CRISTHIANNE NIGRO PIMENTA, fora do prazo legal, em sendo assim, 

impulsiono estes autos à remessa de expediente para o Diário da Justiça 

Eletrônico, com intimação a mencionada advogada para providenciar a 

devolução do processo em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 383040 Nr: 757-83.2015.811.0002

 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: DANIEL EDSON PASTORIO, GISLENE LEMOS PASTORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA APARECIDA MARCHETE DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DA SILVA 

PEREIRA - OAB:MT 11.625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que constatei estes autos estarem em carga com o Dr VICTOR 

HUGO DA SILVA PEREIRA, fora do prazo legal, em sendo assim, 

impulsiono estes autos à remessa de expediente para o Diário da Justiça 

Eletrônico, com intimação ao mencionado advogado para providenciar a 

devolução do processo em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 451764 Nr: 12640-90.2016.811.0002

 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: WASHINGTHON VAGNER ESTEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTO DO BORDADO – GEOVANE MEDICE 

ANDADE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que constatei estes autos estarem em carga com o Dr EDUARDO 

AUGUSTO BORDONI MANZEPPI, fora do prazo legal, em sendo assim, 

impulsiono estes autos à remessa de expediente para o Diário da Justiça 

Eletrônico, com intimação ao mencionado advogado para providenciar a 

devolução do processo em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 326723 Nr: 23046-78.2013.811.0002

 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: FERNANDA DE PAULA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS DE MATO GROSSO - 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DE FREITAS NOVAIS II - 

OAB:12052 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Certifico que constatei estes autos estarem em carga com o Dr JOÃO DE 

FREITAS NOVAIS II, fora do prazo legal, em sendo assim, impulsiono estes 

autos à remessa de expediente para o Diário da Justiça Eletrônico, com 

intimação ao mencionado advogado para providenciar a devolução do 

processo em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do NCPC.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 431018 Nr: 1520-50.2016.811.0002

 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: MATHEUS PINHEIRO ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8506-A

 Certifico que constatei estes autos estarem em carga com o Dr MARCELO 

ALVES DE SOUZA, fora do prazo legal, em sendo assim, impulsiono estes 

autos à remessa de expediente para o Diário da Justiça Eletrônico, com 

intimação ao mencionado advogado para providenciar a devolução do 

processo em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 247133 Nr: 7019-25.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amarilio Assunçao De Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLUBE DO PIO, BENEDITO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:OAB-MT 7614, MÁRIO CEZAR DE LIMA - OAB:6618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:13.696

 Certifico que constatei estes autos estarem em carga com o Dra LARA 

CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA, fora do prazo legal, em sendo assim, 

impulsiono estes autos à remessa de expediente para o Diário da Justiça 

Eletrônico, com intimação a mencionada advogada para providenciar a 

devolução do processo em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 216112 Nr: 11499-17.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRINHO WEBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO COMPRE MAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOHAMAD RAHIM FARHAT - 

OAB:2.542 - MT

 Certifico que constatei estes autos estarem em carga com o Dr MAURO 

BASTIAN FAGUNDES, fora do prazo legal, em sendo assim, impulsiono 

estes autos à remessa de expediente para o Diário da Justiça Eletrônico, 

com intimação ao mencionado advogado para providenciar a devolução do 

processo em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 377993 Nr: 25291-28.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO DOS SANTOS CARVALHO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO MIRANDA DE MELO, TATIANE 

CORREA DA SILVA MELLO, EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA 

GUIA LTDA, JURANDIR DA SILVA VIEIRA, WJS CONSTRUTORA EIRELLI 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA LEITE SAMPAIO 

- OAB:20184/O, CLAYTON APARECIDO CAPARROS MORENO - 

OAB:10016, JEAN LUIS TEIXEIRA - OAB:4737/MT, WINSTON LUCENA 

RAMALHO - OAB:7435/PB

 Certifico que constatei estes autos estarem em carga com o Dr JEAN LUIS 

TEIXEIRA, fora do prazo legal, em sendo assim, impulsiono estes autos à 

remessa de expediente para o Diário da Justiça Eletrônico, com intimação 

ao mencionado advogado para providenciar a devolução do processo em 

03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 325948 Nr: 22322-74.2013.811.0002

 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: ESPÓLIO DE JAIR LEITE DA SILVA, CICERA MARIA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CALVO - OAB:MT 

12.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA FERNANDES DA 

CUNHA - OAB:MT 15.600

 Certifico que constatei estes autos estarem em carga com o Dr JOÃO 

PAULO CALVO, fora do prazo legal, em sendo assim, impulsiono estes 

autos à remessa de expediente para o Diário da Justiça Eletrônico, com 

intimação ao mencionado advogado para providenciar a devolução do 

processo em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 410656 Nr: 16998-35.2015.811.0002

 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: ANDERSON CERQUEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO JUINA LTDA - EPP, Companhia Mutual 

de Seguros- MUTUAL SEGURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Cristina Oliveira 

Moura - OAB:13132

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Gomes Silva Filho - 

OAB:12036

 Certifico que constatei estes autos estarem em carga com o Dr EDUARDO 

GOMES SILVA FILHO, fora do prazo legal, em sendo assim, impulsiono 

estes autos à remessa de expediente para o Diário da Justiça Eletrônico, 

com intimação ao mencionado advogado para providenciar a devolução do 

processo em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 3923 Nr: 12-70.1996.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUDSON OTTANO DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ APARECIDO MARTINS, ESPÓLIO DE 

RICARDO ELIAS NEHME NAS PESSOAS DE JORGE E. NEHME E AMÉLIA E. 

NEHME, ESPÓLIO DE RICARDO ELIAS NEHME NAS PESSOAS DE JORGE E. 

NEHME E AMÉLIA E. NEHME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO TARDIN - OAB:4479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Feitosa - OAB:3839

 Certifico que constatei estes autos estarem em carga com o Dr JULIO 

TARDIN, fora do prazo legal, em sendo assim, impulsiono estes autos à 

remessa de expediente para o Diário da Justiça Eletrônico, com intimação 

ao mencionado advogado para providenciar a devolução do processo em 

03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 77615 Nr: 11654-25.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI MARIANO SANQUITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO ESTRELA D´ALVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:2462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE CÉSAR G. 

PARREIRA - OAB:OAB-MT 6265
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 Certifico que constatei estes autos estarem em carga com o Dr PEDRO 

PEREIRA DOS SANTOS, fora do prazo legal, em sendo assim, impulsiono 

estes autos à remessa de expediente para o Diário da Justiça Eletrônico, 

com intimação ao mencionado advogado para providenciar a devolução do 

processo em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 109594 Nr: 5462-08.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORA ANDRÉA CURVO BORGES LEMES VIEIRA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LABOR DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS 

LTDA, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO CEZAR ROSADA - 

OAB:5868/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: flaida beatriz nunes de 

carvalho - OAB:96864/MG, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:8.123/PR

 Certifico que constatei estes autos estarem em carga com o Dr MARCO 

CESAR ROSADA, fora do prazo legal, em sendo assim, impulsiono estes 

autos à remessa de expediente para o Diário da Justiça Eletrônico, com 

intimação ao mencionado advogado para providenciar a devolução do 

processo em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 102962 Nr: 11771-79.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCM - FOMENTO DE CREDITO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. G. M. COMERCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA, NEIRON VIEIRA JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO JOSÉ DA MATA - 

OAB:3.774

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que constatei estes autos estarem em carga com o Dr LAURO 

JOSÉ DA MATA, fora do prazo legal, em sendo assim, impulsiono estes 

autos à remessa de expediente para o Diário da Justiça Eletrônico, com 

intimação ao mencionado advogado para providenciar a devolução do 

processo em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 257308 Nr: 16098-28.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER JOSÉ MATHEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO NAVAIR DIAMANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUEL ROS ORTIS JUNIOR - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que constatei estes autos estarem em carga com o Dr MANUEL 

ROS ORTIS JUNIOR, fora do prazo legal, em sendo assim, impulsiono estes 

autos à remessa de expediente para o Diário da Justiça Eletrônico, com 

intimação ao mencionado advogado para providenciar a devolução do 

processo em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 325838 Nr: 22223-07.2013.811.0002

 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: RUBENS ABILIO COSMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859/SP, SERGIO SANTOS SETTE CAMARA - OAB:51452

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 339089 Nr: 7206-91.2014.811.0002

 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: JOSEMAR DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BARBOSA TEIXEIRA 

DE MAGALHÃES - OAB:OAB/MT 6.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8874/B, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - 

OAB:OAB/MT 12.464-A, JADSON SOUZA NOBRE - OAB:OAB/MT 15308

 Intimação à apelada (autora) para contrarrazoar, no prazo legal. NADA 

MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 256689 Nr: 14969-85.2010.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPER COMPRA COMÉRCIO DE PRODUTOS 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB-MT 9059, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que constatei estes autos estarem em carga com o Dr JACKSON 

NICOLA MAIOLINO, fora do prazo legal, em sendo assim, impulsiono estes 

autos à remessa de expediente para o Diário da Justiça Eletrônico, com 

intimação ao mencionado advogado para providenciar a devolução do 

processo em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 306758 Nr: 2580-63.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS DOMINGOS DA SILVA & CIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DO 

SUDOESTE GOIANO -ATESGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Geraldo Ribeiro de 

Araújo - OAB:MT 9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que constatei estes autos estarem em carga com o Dr RODRIGO 

GERALDO RIBEIRO DE ARAÚJO, fora do prazo legal, em sendo assim, 

impulsiono estes autos à remessa de expediente para o Diário da Justiça 

Eletrônico, com intimação ao mencionado advogado para providenciar a 

devolução do processo em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 428592 Nr: 26660-23.2015.811.0002

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EVERALDO MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA OLIVIA PAULA BORGES, BANCO 

SANTANDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - 

OAB:5053/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/ MT

 Certifico que constatei estes autos estarem em carga com o Dr JORGE 

LUIZ DUTRA DE PAULA, fora do prazo legal, em sendo assim, impulsiono 

estes autos à remessa de expediente para o Diário da Justiça Eletrônico, 

com intimação ao mencionado advogado para providenciar a devolução do 

processo em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias
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 Cod. Proc.: 392638 Nr: 6972-75.2015.811.0002

 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: VLADEMIR MARQUES CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 Certifico que constatei estes autos estarem em carga com o Dr MARCIO 

RIBEIRO ROCHA, fora do prazo legal, em sendo assim, impulsiono estes 

autos à remessa de expediente para o Diário da Justiça Eletrônico, com 

intimação ao mencionado advogado para providenciar a devolução do 

processo em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 437368 Nr: 5335-55.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITALO GUSTAVO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV SBT S/A, SBT CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA LUIZA DE MATOS 

PALMIERE - OAB:OAB/MT 12053

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO LORENZI DE 

CASTRO - OAB:SP/129.134, JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - 

OAB:13977/A

 Certifico que constatei estes autos estarem em carga com o Dra MARTA 

LUIZA DE MATOS PALMIERE, fora do prazo legal, em sendo assim, 

impulsiono estes autos à remessa de expediente para o Diário da Justiça 

Eletrônico, com intimação a mencionada advogada para providenciar a 

devolução do processo em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 294711 Nr: 14868-77.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELLO CONSTRUTORA, COMERCIO, LOCAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI TAVARES TOLEDO ME, REJANE 

FELISBINO VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHIMITT - OAB:OAB/MT14.360, TARCISIO LUIZ BRUN - OAB:OAB/MT 

14.360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que constatei estes autos estarem em carga com o Dr HUDSON 

ROQUE BOBATO SCHIMITT, fora do prazo legal, em sendo assim, 

impulsiono estes autos à remessa de expediente para o Diário da Justiça 

Eletrônico, com intimação ao mencionado advogado para providenciar a 

devolução do processo em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 61719 Nr: 7212-84.2003.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEKEILA DOS SANTOS, MAURO BASTIAN 

FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BABY-MAC COMÉRCIO E MONTAGEM DE 

MÁQ. P/ PROD. DESCART.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5.994, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que constatei estes autos estarem em carga com o Dr MAURO 

BASTIAN FAGUNDES, fora do prazo legal, em sendo assim, impulsiono 

estes autos à remessa de expediente para o Diário da Justiça Eletrônico, 

com intimação ao mencionado advogado para providenciar a devolução do 

processo em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 331130 Nr: 27418-70.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA RITA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que constatei estes autos estarem em carga com o Dr MILTON 

JONES AMORIM VIEIRA, fora do prazo legal, em sendo assim, impulsiono 

estes autos à remessa de expediente para o Diário da Justiça Eletrônico, 

com intimação ao mencionado advogado para providenciar a devolução do 

processo em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 305999 Nr: 1735-31.2013.811.0002

 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: JEFERSON DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIA ROSANA PERIN - 

OAB:11809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO CESAR 

GOMES DO CARMO, para devolução dos autos nº 

1735-31.2013.811.0002, Protocolo 305999, 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.: 402656 Nr: 12759-85.2015.811.0002

 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: LUCILENE FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO CESAR 

GOMES DO CARMO, para devolução dos autos nº 

12759-85.2015.811.0002, Protocolo 402656, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007977-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENIZETH TEIXEIRA DE AMORIM OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007977-47.2017.8.11.0002. 

AUTOR: ENIZETH TEIXEIRA DE AMORIM OLIVEIRA RÉU: KIRTON BANK S/A 

BANCO MULTIPLO Vistos. Em análise dos autos constata-se que o autor 

procedeu com a emenda à inicial recolhendo os emolumentos judiciais (id. 

11109540), motivo pelo qual recebo a inicial, bem como sua emenda. 
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Ademais, nota-se que a requerida deu-se por citada e apresentou 

contestação (id. 11238957), na qual informa que ‘todas as despesas e 

encargos lançados no cartão de crédito da Requerente foram 

devidamente cancelados e estornados pelo Banco Requerido.” De tal 

modo, considerando que o pleito de tutela de urgência formulado pelo 

autor consistia em coibir a cobrança indevida lançada na fatura a 

requerente, bem como suspender as parcelas a prazo, com a exclusão 

das cobranças ilegais e demais encargos da fatura de fevereiro de 2014, 

é provável que o pedido de tutela tenha perdido o objeto. De tal modo, 

determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se quanto à perda do objeto do pedido de tutela de 

urgência. Em igual prazo, deverá apresentar impugnação à contestação 

(art. 351, CPC). Sem prejuízo, designo a audiência de conciliação para o 

dia 1º de agosto de 2018, às 16h40m, ficando desde já as partes 

intimadas da respectiva solenidade por meio dos seus respectivos 

advogados (art. 334, § 3º, 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. Intimem-se e Cumpra-se. Várzea Grande, 28 de 

junho de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI 

Juiz de Direito.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005992-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB - MT0015249S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA ROCHA BARBOSA (RÉU)

JOSE DOS REIS LOPES (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005992-09.2018.8.11.0002. AUTOR: HDI 

SEGUROS S.A. RÉU: JOSE DOS REIS LOPES, MARIA APARECIDA DA 

ROCHA BARBOSA Vistos. Venha à parte autora, em 30 (trinta) dias, 

proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, ou 

demonstrar documentalmente a incapacidade de fazê-lo, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do art. 290 do CPC e art. 456, §1°, da 

CNGC/MT. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001461-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRACILDA APOLONIA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ALCIDES LIBERALI (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001461-74.2018.8.11.0002. AUTOR: 

IRACILDA APOLONIA DE CAMPOS RÉU: BANCO BMG Vistos. Defiro o 

pugnado pelo requerido, e concedo o prazo de 30 (trinta) dias para 

cumprimento da decisão proferida no Id. 14192638. Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001150-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO GOMES AMADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO GOMES AMADO OAB - MT11816/O-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):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001150-20.2017.8.11.0002. AUTOR: 

MAURICIO GOMES AMADO RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc., 

Tendo em vista a resistência injustificada da parte autora em efetuar o 

depósito do valor remanescente dos honorários periciais, o que configura 

descumprimento do disposto no art. 77, inciso IV, do CPC, RECONHEÇO a 

prática de ato atentatório à dignidade da justiça e imponho ao autor multa 

no patamar de 10% sobre o valor da causa (§ 2º, do art. 77, CPC). No 

impulso do processo, determino que seja dado início aos trabalhos 

periciais, ficando, ressaltando, que ao final será constituído título 

executivo judicial em favor do perito o valor remanescente, à luz do 

disposto no art. 515, inciso V, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002499-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE SAMPAIO LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

OLIVIA SAMPAIO OAB - 770.612.761-34 (REPRESENTANTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte autora para manifestação a respeito da 

informação do pagamento da condenação, retro, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento. Julio Alfredo Prediger 

Gestor Judiciário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001697-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON CARLOS RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA FATIMA DE PAULA OAB - MT10140/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO CERQUEIRA E SILVA (RÉU)

DANIELA BATISTA ROCHA (RÉU)

JULIO CESAR VIEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001697-26.2018.8.11.0002. AUTOR: 

ROBSON CARLOS RIBEIRO DA SILVA RÉU: DANIELA BATISTA ROCHA, 

EDUARDO CERQUEIRA E SILVA, JULIO CESAR VIEIRA Vistos etc., 

Compulsando os autos verifico que a carta de citação direcionada ao 

requerido Julio César Vieira foi recebida pelo Sr. Aniceto C. Arruda, 

nota-se que a carta de citação expedida não foi recebida pelo requerido, 

razão pela qual o ato citatório não se revestiu de regularidade já que ele 

foi recebido por terceiro estranhos à lide. Sobre o assunto: “Nula a 

citação, não se constitui a relação processual e a sentença não transita 

em julgado, podendo, a qualquer tempo, ser declarada nula, em ação com 

esse objetivo, ou em embargos à execução, se o caso (CPC, art. 741, I).” 

(RSTJ 25/439). “RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO 

DECLARATÓRIA – 1ª APELAÇÃO – NULIDADE DE CITAÇÃO – PESSOA 

FÍSICA – ATO REALIZADO VIA CORREIO – AVISO DE RECEBIMENTO – 
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ASSINATURA DE TERCEIRO ALHEIO À RELAÇÃO JURÍDICA – CIÊNCIA 

INEQUÍVOCA DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – NULIDADE 

CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – 1º RECURSO PROVIDO – 2ª 

APELAÇÃO – PREJUDICADA. É nula a citação de pessoa física realizada 

pelo correio quando a entrega da correspondência registrada não ocorre 

diretamente ao destinatário, que deve apor assinatura no recibo. Incumbe 

ao autor o ônus de provar que o réu tomou ciência da existência de 

demanda judicial contra ele proposta, não obstante o AR tenha sido 

subscrito por terceira pessoa.”(TJMT - Ap 72034/2014, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/01/2015, Publicado no 

DJE 27/01/2015) Isto posto, torno nula a citação do requerido Julio Cesar 

Vieira e no impulso determino que seja expedido mandado visando a 

citação do requerido no endereço indicado no id. 12260581. Outrossim, 

diante da não citação da parte requerida, redesigno o ato para o dia 

12/09/2018, às 17h a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 

09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por meio da 

presente para comparecimento à respectiva solenidade. Intimem-se os 

requeridos Daniela Batista Rocha e Eduardo Cerqueira e Silva 

pessoalmente. Cumpra-se. As providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005863-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVALDO DO ESPIRITO SANTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO AUGUSTO DE SOUZA OAB - MT18904/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA REGINA ARRUDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005863-04.2018.8.11.0002. AUTOR: 

EDEVALDO DO ESPIRITO SANTO RÉU: PATRICIA REGINA ARRUDA Vistos, 

etc. Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98 

do CPC, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Conveniente a 

justificação prévia do alegado, designo audiência para o dia 25/09/2018, 

às 15h30. Venha o autor apresentar rol de testemunhas no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da publicação da presente (§4º, art. 357, CPC). 

Desde já fica o advogado da parte autora cientificado de que cabe a ele o 

dever de informar ou intimar a testemunha por ele arrolada da audiência 

supra, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo 

nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). 

Outrossim, primando pela celeridade processual faculto a parte informar a 

este juízo com antecedência mínima de 20 dias da data da audiência a 

ocorrência das hipóteses do § 4º, do art. 455, CPC, a fim de que a 

intimação da testemunha seja realizada pelo juízo e, assim, a solenidade 

em tela seja consolidada. Conforme dispõe o artigo 562 do CPC, cite-se a 

requerida para comparecer à audiência, em que poderá intervir, desde que 

o faça por advogado. O prazo para contestar é de 15 dias (art. 564, 

caput, do CPC/2015), a partir da intimação da decisão que deferir ou não a 

medida liminar (artigo 564, § único, do CPC/2015), seguindo a partir daí o 

rito do procedimento comum. Intime-se a parte autora. Expeça-se o 

necessário. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001958-59.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RIBAS SANTANA FORTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ OAB - MT19249/O (ADVOGADO)

LAURO GONCALO DA COSTA OAB - MT15304/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WLADISLAU BARROS SIQUEIRA FONTES OAB - PE36867 (ADVOGADO)

LEONARDO NASCIMENTO GONCALVES DRUMOND OAB - MG62626 

(ADVOGADO)

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

LUCIANA DIAS CORREA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001958-59.2016.8.11.0002. AUTOR: RIBAS 

SANTANA FORTES RÉU: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A 

Vistos, Compulsando os autos, foi determinado no Id. 10077897 que a 

parte ré enviasse a via original dos documentos, contudo esta encaminhou 

tão somente o documento acostado no Id. 4453956 – págs. 02 e 03, 

descurando de enviar também a via original do documento intitulado de 

“Autorização para desconto em folha” presente no mesmo id na página 04. 

Assim, determino, venha a parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumprir integralmente a determinação de Id. 10077897, devendo 

encaminhar ou apresentar pessoalmente na Secretaria deste juízo a via 

original do documento aportado no Id. 4453956 – pág. 04. Decorrido o 

prazo sem manifestação, venham-me os autos conclusos para 

deliberação. No mais, cumpra-se conforme Id. 10077897. Intime-se. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008222-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

I. C. B. D. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR OAB - MT23449/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT0010133A-O (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte recorrida (autor) para, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação 

interposto, retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005736-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANINY CALDAS DE SOUZA FUREGATTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO MANOEL ALVES CORREA FILHO OAB - MT7607/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEVISAO CIDADE VERDE S/A (RÉU)

ARTHUR FABIANO GARCIA E SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005736-66.2018.8.11.0002. AUTOR: 

JANINY CALDAS DE SOUZA FUREGATTO RÉU: TELEVISAO CIDADE 

VERDE S/A, ARTHUR FABIANO GARCIA E SILVA Vistos, etc. 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98 do 

CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Diante da 

manifestação expressa da parte autora quanto ao seu desinteresse na 

autocomposição (§5º, art. 334, CPC), e em atendimento ao art. 334, caput, 

do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 17/09/2018, às 14h a 

ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no § 3º do art. 

334, do CPC. Citem-se as partes requeridas, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através 

de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 
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acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, 

no que for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006116-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL LOPES BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006116-26.2017.8.11.0002. AUTOR: 

SAMUEL LOPES BARBOSA RÉU: CLARO S.A. Vistos etc., Compulsando 

os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de extinção do 

processo (art. 354/CPC) ou de julgamento antecipado da lide, ainda que 

parcial (art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos necessitam 

de maiores elementos probatórios para formação do juízo de convicção, 

notadamente no que se refere se a assinatura constante nos documentos 

de Id. 9797525 e 9797526 dos autos, de modo que à vista do poder 

instrutório do magistrado, conforme dispõe o art. 370 do CPC, entendo ser 

de extrema relevância a produção de prova técnica, razão porque passo 

ao saneamento e organização do processo (art. 357/CPC), bem assim a 

ordenar a produção da prova. Da inépcia da inicial Alega a requerida que a 

petição inicial é inepta, uma vez que não foi instruída com comprovante de 

endereço em nome do próprio autor, documento este indispensável à 

propositura da ação. Desde logo, vejo que a preliminar não prospera, uma 

vez que o Código de Processo Civil fixou no § 1º, do artigo 330, os 

motivos que tornam a petição inicial inepta, quais sejam: falta de pedido ou 

causa de pedir; o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses 

legais em que se permite o pedido genérico; da narração dos fatos não 

decorrer logicamente a conclusão e a existência de pedidos incompatíveis 

entre si. Nesse caminho, a análise do processo revela que a petição inicial 

está material e formalmente constituída não infringindo nenhuma das 

regras expostas, tanto que possibilitou a realização da defesa do 

requerido sem maiores empecilhos. Outrossim, o comprovante de 

endereço juntado no Id. 9373854 – pág. 03, ainda que em nome de 

terceiro, constitui documento hábil a instruir a presente ação, até porque o 

comprovante de residência não constituiu documento indispensável à 

propositura da presente ação declaratória. Deste modo, considerando ser 

desnecessária a juntada de comprovante de residência em nome do autor, 

rejeito a indigitada preliminar. Da prescrição Sustenta a requerida a 

ocorrência da prescrição para o manejo da presente ação declaratória, à 

vista de que a inscrição questionada na presente demanda ocorreu em 

25.04.2013 ao passo que a presente demanda apenas foi proposta em 

agosto de 2017, superando o prazo prescricional de 03 (três) anos. Pois 

bem. Em que pese a alegação da requerida tenho que a pretensão da 

autora não se encontra prejudicada pelo decurso do tempo. Isso porque, o 

prazo inicial para a contagem do prazo prescricional para a reparação civil 

tem início a partir da ciência do fato gerador, sendo que a autora apenas 

teve ciência quanto a negativação de seu nome em 31.07.2017, conforme 

se observa do extrato o SPC no Id. 9373854 – pág. 4. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE 

JUDICIÁRIA CONCEDIDA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

IMPUGNAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA 

AFASTADA. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA 

CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. NULIDADE DA DÍVIDA 

APONTADA. DANO MORAL. DEVER DE REPARAR. QUANTUM 

ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. Para que o 

benefício da gratuidade judiciária seja revogado impõe-se a propositura do 

incidente de impugnação previsto no art. 6º, da Lei 1.060/50, garantindo à 

parte o direito à ampla defesa e ao contraditório. Ausente a impugnação, 

mantém-se o benefício deferido. É parte legítima para figurar no pólo 

passivo da relação processual aquele que, em tese, suportará os efeitos 

oriundos da satisfação da pretensão deduzida em juízo. Inicia-se a 

contagem do prazo prescricional da reparação civil por dano moral a partir 

da ciência do fato. Não comprovada ciência anterior à do documento 

juntado aos autos, rejeita-se a prescrição arguida. (...)” (TJ-MG - Apelação 

Cível 1.0672.14.003728-0/001 , Relator: Anacleto Rodrigues, Data de 

Julgamento: 08/03/2016, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 18/03/2016) Dessa forma, considerando que entre a data em 

que a autora teve ciência da negativa do seu nome (31.07.2017) e a data 

da propositura da ação 10.08.2017 não ocorreu o transcurso do prazo 

prescricional, rejeito a preliminar em análise. Não havendo outras questões 

preliminares a serem apreciadas ou irregularidade a ser expurgada, dou 

por saneado o processo, passando a sua instrução. Dos pontos 

controvertidos De acordo com os autos e da natureza da ação, fixo os 

pontos controvertidos como sendo: a) se os documentos de id. 9797525 e 

id. 9797526 foram assinados pela parte autora; b) a existência ou não de 

relação jurídica entre a parte autora e o requerido; c) O nexo de 

causalidade entre o dano alegado e conduta do requerido; e) o dever de 

indenização e o seu quantum. Das provas Diante da natureza da 

controvérsia, determino, de ofício, a produção de prova pericial. Assim, 

nomeio como perito o Sr. Alcides Liberali, Perito em Grafotecnia, podendo 

ser encontrado na Rua Desembargador José de Mesquita, n°. 255, Edifício 

Sunset Boulevard, Apto. 2003, Bairro Araés, Cuiabá – Mato Grosso, 

telefone: (65) 99886446 / e-mail: liberali@gmail.com o qual deverá ser 

intimado para que tome ciência acerca da nomeação. Fixo desde já os 

honorários periciais em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), levando 

em conta que a sua valoração definitiva será fixada quando da prolação 

da sentença, liberando-se 50% (cinquenta por cento) nos 05 (cinco) dias 

que antecedem o início dos trabalhos periciais e os 50% (cinquenta por 

cento) restantes 05 (cinco) dias após a entrega do respectivo laudo e 

depois de prestados todos os esclarecimentos necessários (§§ 4º e 5º, 

art. 465, do CPC/2015). Ademais, considerando que a perícia foi 

determinada de ofício por este juízo, os honorários periciais serão 

rateados, sendo que a parte correspondente à autora será arcada pelo 

Estado. Assim, determino que a parte requerida venha no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o depósito dos honorários periciais 

correspondentes a sua parte, nos termos do art. 95, do CPC. Ainda, 

considerando a ausência prévia de recursos alocados no orçamento do 

Estado, conforme prevê o art. 95, §3º, II, do CPC, saliento que será 

expedida certidão em favor do Sr. Perito referente ao valor dos honorários 

correspondente a parte autora, em momento oportuno, conforme prevê o 

art. 95, §3º, II, do CPC, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso, 

nos termos do art. 507, § 3º, da CNGC, ainda em vigor: “Art. 507, § 3º – 

Apresentado o laudo pericial, o Juiz determinará a expedição de certidão 

em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.” Venham as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem eventuais assistentes 

técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC). Determino, também, que a parte 

requerida aporte aos autos a via ORIGINAL do Contrato (Ids. 9797525 e 

9797526), no prazo de 15 (quinze) para a realização da perícia acima 

deferida. Apenas com o aporte do documento original acima determinado e 

aceite da incumbência pericial, intime-se o perito com cópia dos quesitos 

das partes para a designação da data da perícia, da qual deverá as partes 

e eventuais assistes técnicos serem intimados para o devido 

acompanhamento, com antecedência mínima de 05 dias. Instalada que seja 

a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do laudo na 

Secretaria do Juízo. A perícia deverá esclarecer a este Juízo o ponto 

controvertido estabelecido no item “A”, devendo, ainda, o expert 

atentar-se as exigências do art. 473 do CPC/2015 quando da elaboração 

do laudo. Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação 
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no prazo comum de 15 (quinze) dias. Os assistentes técnicos poderão 

oferecer seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

intimação das partes quanto ao laudo apresentado (art. 477, § 1º, 

segunda parte, do CPC/2015). Ficam as partes, desde logo, advertidas 

quanto às providências do § 3º do art. 477, do CPC/2015. Oportunamente, 

venham-me os autos conclusos para deliberação. Intimem-se todos. 

Cumpra-se. Às providencias necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005880-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE CAMARGO DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA MASSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (RÉU)

ATACADÃO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005880-40.2018.8.11.0002. AUTOR: 

SIRLENE CAMARGO DE CAMPOS RÉU: ATACADÃO S/A, SANTA MASSA 

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME Vistos etc. Considerando-se que se 

encontram presentes os requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a 

gratuidade da justiça. Anote-se. Da Aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor e da Inversão do Ônus da Prova Inicialmente, verifico que a 

relação de direito material judicializada está sujeita à legislação protetiva 

do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela requerida à autora 

representa relação de consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da 

Lei nº 8.078/90. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INGESTÃO DE ALIMENTO 

ESTRAGADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FATO DO PRODUTO 

OU SERVIÇO. DANO MORAL. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. JUROS DE MORA. 

TERMO DE INCIDÊNCIA. ART. 475-J DO CPC. MULTA POR 

DESCUMPRIMENTO. LEGALIDADE. - No âmbito das relações de consumo, 

é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelo fato do produto ou 

serviço, respondendo independentemente da comprovação de culpa. - 

Demonstrado o nexo de causalidade entre a aquisição do produto, sua 

ingestão e o mal causado ao consumidor e não se desincumbindo o 

fornecedor de produzir prova contrária, reconhece-se a falha na 

prestação do serviço em face do fornecimento de alimento impróprio para 

o consumo. (...) (Acórdão n.379806, 20070110549557APC, Relator: 

OTÁVIO AUGUSTO, Revisor: JOSÉ DIVINO, 6ª Turma Cível, Data de 

Julgamento: 23/09/2009, Publicado no DJE: 30/09/2009. Pág.: 86) Não 

obstante, apesar de haver uma relação de consumo entre as partes, a 

alegação da parte autora torna-se insatisfatória para a inversão do ônus 

da prova almejada, visto que não há prova suficiente acompanhando a 

petição inicial de que o alimento comprado estava “esverdeado, mofado e 

bem melado” conforme a mesma relata, uma vez que não foi juntado fotos 

ou qualquer outro documento que seja possível identificar o alegado. A 

esse respeito: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMO DE CHOCOLATE ESTRAGADO. 

COMPARECIMENTO AO MÉDICO, SUPOSTAMENTE EM VIRTUDE DA 

INGESTÃO DO ALIMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE INEXISTENTE. DEVER 

DAS AUTORAS EM DEMONSTRAR A VEROSSIMILHANÇA DE SUAS 

ALEGAÇÕES. CONDUTA ILÍCITA NÃO DEMONSTRADA MINIMAMENTE. 

AUSÊNCIA DE NOTA-FISCAL OU QUALQUER OUTRO ELEMENTO DE 

PROVA COMPROVANDO A DATA DE AQUISIÇÃO DO ALIMENTO. 

ATESTADO MÉDICO INSUFICIENTE. PROVA TESTEMUNHAL NEUTRA. 

RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação 0002550-27.2014.8.26.0244; 

Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; 

Foro de Iguape - 2ª Vara; Data do Julgamento: 14/06/2018; Data de 

Registro: 15/06/2018) Neste prisma, vejo que não merece ser acolhido o 

pedido de inversão do ônus da prova postulado, uma vez que não se 

encontra presentes os requisitos do inciso VIII, art. 6º, CDC, diante da 

insuficiência de provas. Deste modo, aplico o Código de Defesa do 

Consumidor, contudo, indefiro a inversão do ônus da prova postulado pela 

parte autora. À vista da ausência de manifestação expressa da parte 

autora quanto ao seu desinteresse na autocomposição (§5º, art. 334, 

CPC), e em atendimento ao art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 17/09/2018, às 15h30 a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a 

parte autora intimada por meio da presente para comparecimento à 

respectiva solenidade, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. 

Citem-se as partes requeridas, por correio, para comparecimento à 

audiência de conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes 

deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto 

com poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. 

Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004019-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KELY CRISTINA ARRUDA BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004019-19.2018.8.11.0002. AUTOR: KELY 

CRISTINA ARRUDA BORGES RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Aportou aos autos petição da 

parte autora (Id. 14084067), onde requer que a requerida seja impedida de 

suspender o fornecimento de energia na sua residência, bem como de 

proceder com a inclusão do seu nome nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito, sob pena de multa. Todavia, constato que a requerida 

foi devidamente citada (Id. 13796193), tendo, inclusive, apresentado seus 

documentos constitutivos (Id. 13710213, 13710240) de modo que em se 

tratando de novo pedido, este deve seguir o disposto no art. 329, II, do 

CPC/2015, in verbis: “Art. 329. O autor poderá: II - até o saneamento do 

processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com 

consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade 

de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o 

requerimento de prova suplementar”. Deste modo, venha a parte 

requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar a respeito do pedido 

formulado pela parte autora no Id. 14084067, salientando que o seu 

silêncio importará em anuência ao aditamento da inicial[1]. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] STJ, 3ª Turma, REsp 21.940/MG, rel. Min. 

Eduardo Ribeiro, j. 09/02/1993, DJ 08/03/1993, p. 3.114.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002255-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SOARES DE ALMEIDA (AUTOR)

IVONETE VIEIRA DE ALMEIDA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS BONACCORDI JUNIOR OAB - SP304390 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARA MAGALHÃES SIQUEIRA BATISTELLA (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO)

HELOISA ALMEIDA PRADO TAVARES DE MELLO GRANJA OAB - 

MT20358/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002255-32.2017.8.11.0002. AUTOR: 

PAULO SOARES DE ALMEIDA, IVONETE VIEIRA DE ALMEIDA CUNHA RÉU: 

CLARA MAGALHÃES SIQUEIRA BATISTELLA Vistos, etc. Considerando 

que a parte requerida manifestou interesse na composição amigável entre 

as partes, designo audiência de conciliação para o dia 04/09/2018, às 14h, 

a ser realizada no CEJUSC desta comarca, no Fórum de Várzea 

Grande/MT, o que faço com fulcro no art. 139, inciso V, do CPC. 

Outrossim, tendo em vista que as partes já possuem advogados 

constituídos nos autos ficam elas intimadas por meio de seus 

procuradores da presente decisão para comparecimento à audiência de 

conciliação. Ainda, DETERMINO sejam os autos encaminhados ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC para realização 

da sessão de conciliação acima designada. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004215-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MENU DO ALIMENTO EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato intimo a parte Autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a diligência do 

Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, exclusivamente, pelo portal 

do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - emissão de Guia de 

Diligência), comprovando tal providência nos autos.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005314-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ARRAIS CORREA OAB - MT19128/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR RUAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005314-91.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA REQUERIDO: 

VALDEMIR RUAS Vistos. Trata-se de tutela de urgência de busca e 

apreensão de escavadeira hidráulica, proposta por SP Comércio de 

Máquinas para Terraplanagem Ltda. em face de Valdemir Ruas, com 

fundamento no art. 303 e seguintes do CPC. A parte autora pretende obter 

a busca e apreensão de um escavadeira hidráulica sobre esteiras, Marca 

Link-Belt, Modelo 210x2, Motor Isuzu, Diesel, 04 cilindros e potência 

157HP, Chassi LBX210B5NFHEX1191, indicando a ação principal como 

“nulidade do negócio jurídico cumulado com perdas e danos”. Pois bem. Da 

leitura da exordial verifico que não há correspondência entre a tutela 

almejada, a ação indicada e o procedimento escolhido. Isso porque, a 

tutela prevista no art. 303 do CPC, trata-se de medida considerada 

satisfativa, ou seja, é aquela requerida dentro do processo em que se 

pretende pedir a tutela definitiva, no intuito de adiantar seus efeitos, mas 

antes da formulação do pedido de tutela final[1]. Nessa toada, evidente 

que a pretensão de “nulidade do negócio jurídico cumulado com perdas e 

danos”, não corresponde à busca e apreensão do bem em sede de tutela 

antecipada antecedente, uma vez que o pedido de nulidade não é pedido 

mediato (bem da vida) da busca e apreensão. Ademais, considerando os 

fatos descritos nos autos, a referida pretensão anulatória se mostra 

incongruente, posto que, em suma, a parte autora pretende executar o 

negócio jurídico pactuado com o réu, a fim de reaver o bem dado em 

locação ante a inadimplência deste, contudo, alicerçado num contrato que 

se afirma supostamente nulo. Assim, ressalto que a tutela antecipada 

antecedente não se mostra a melhor medida prevista no ordenamento para 

salvaguardar a pretensão do autor, bem porque o Código de Processo 

Civil prevê expressamente a ação de reintegração de posse para que 

possa reaver bens dos quais se perdeu a posse. Ora, se o autor pretende 

simplesmente reaver a posse do bem móvel, do qual o contrato já se 

encontra rescindido, certo que deve valer-se da reintegração de posse, 

com eventual pedido de tutela de urgência, não havendo que se falar em 

tutela antecipada antecedente, que possui requisitos próprios, depende da 

urgência (contemporânea a propositura da ação) e que a medida seja 

satisfativa. Posto isso, determino, venha a parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, suprir as irregularidades acima descritas, atentando-se para 

a necessidade de adequação da demanda, e eventual alteração do valor 

da causa, que deve corresponder à totalidade do contrato discutido na 

lide, sob as penalidades legais. Às providências necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] DIDIER 

JR., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito 

probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e 

antecipação dos efeitos da tutela – 11. ed. – Salvador: Jus Podivm, 2016. 

p. 615.
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Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:
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PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO)
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EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002421-30.2018.8.11.0002. AUTOR: 

JOSUE AMOZ DE CAMPOS RÉU: EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA 

DA GUIA LTDA - ME Vistos etc., Determinada a emenda da inicial no Id. 

13995153, a fim de que a parte autora juntasse nos autos a planta e o 

memorial descritivo do imóvel que pretende usucapir, aportou petição no 

Id. 14124222, informando acerca da desnecessidade de ART e nomeação 

de perito ou requisição à municipalidade. Inicialmente, observo que foi 

deferida justiça gratuita ao autor, conforme Id. 13995153. Assim, uma vez 

deferida a justiça gratuita, conforme entendimento majoritário da 

jurisprudência[1], haverá de se gerar meios para que a parte autora possa 

ter livre acesso ao Poder Judiciário, motivo porque tenho que a realização 

de perícia é pertinente no presente caso. Nesse sentido, entende o 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OMISSÃO. ACOLHIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE 

USUCAPIÃO. JUSTIÇA GRATUITA. APRESENTAÇÃO DE PLANTA E 

MEMORIAL DESCRITIVO DO IMÓVEL USUCAPIENDO. DESPESAS 

DEVERÃO SER CUSTEADAS PELO ESTADO. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. Deferido à parte autora os benefícios à 

gratuidade judiciária, as despesas relacionadas com a perícia do imóvel 

usucapiendo devem ser custeadas pelo Estado, nos termos do artigo 3º, 

V, da Lei 1.060/50. Precedentes do STJ. (TJMT - rec. emb. declaração nº 

166963/2015, oposto nos autos do agravo de instrumento 154517/2015, 

Primeira Câmara Cível, Helena Maria Bezerra Ramos – Relatora, Data de 

Julgamento: 26-01-2016). Portanto, nomeio como perito a empresa Real 

Brasil Consultoria Ltda., com endereço na Av. Rubens de Mendonça, nº 

1856, Sala 408, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, CEP 78050-000, 

telefone (65) 3052 7636, a qual deverá ser intimada para que tome ciência 

da nomeação, bem como para que decline o nome do profissional que 

realizará a perícia em questão. Fixo desde já os honorários periciais em R$ 

2.100,00 (dois mil e cem reais), de acordo com os valores impostos na 

Tabela de Honorários fixados por meio da Resolução n. 232 do CNJ, 

salientando que os honorários periciais serão arcados pelo Estado em 
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razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita. Ademais, 

considerando a ausência prévia de recursos alocados no orçamento do 

Estado, conforme prevê o art. 95, §3º, II, do CPC, saliento que será 

expedida certidão em favor do Sr. Perito referente ao valor dos honorários 

em momento oportuno, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso, 

nos termos do art. 507, § 3º, da CNGC, ainda em vigor: “Art. 507, § 3º – 

Apresentado o laudo pericial, o Juiz determinará a expedição de certidão 

em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.” Com o aceite da 

incumbência pericial, intime-se o perito para que proceda com a 

elaboração de planta e memorial descritivo do imóvel descrito na inicial. 

Instalada que seja a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para 

apresentação do laudo na Secretaria do Juízo. Oportunamente, 

venham-me os autos conclusos. Intimem-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] TJ-SP - 

AI: 604777220128260000 SP 0060477-72.2012.8.26.0000, Relator: Carlos 

Henrique Miguel Trevisan, J. 26/04/2012, 4ª Câmara de Direito Privado. 

RMS 26.493/RS, Rel. Min. Eliana Calmon Segunda Turma, DJe 23.9.2008. 

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 29.429 - RS 

(2009/0082167-7) –J. 04 de novembro de 2010 - MINISTRO MAURO 

CAMPBELL MARQUES , Relator – Segunda Turma.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007731-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EUDARIO BATISTA CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA OAB - MT0013645A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINERAÇÃO ALBION LTDA (RÉU)

Outros Interessados:

JOSE FORTES (TERCEIRO INTERESSADO)

SERGIO LUIS BOCARDI (TERCEIRO INTERESSADO)

OSMAR ALCEU WICHOCRI (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007731-51.2017.8.11.0002. AUTOR: 

EUDARIO BATISTA CORREA RÉU: MINERAÇÃO ALBION LTDA Vistos. 

Aportou petição da parte autora no Id. 14078379 requerendo a expedição 

de novo mandado de citação para os confinantes Milton dos Santos, 

Lindolfo Marques de Assunção e Rodolfo Rossi. Outrossim, a Fazenda 

Pública Estadual requereu seja o autor intimado para providenciar a 

juntada de certidão para fins de usucapião fornecida pelo INTERMAT, e, 

após seja a Fazenda novamente intimada para se manifestar nos autos, 

conforme Id. 14110533. Nesse passo, verifico que os confinantes Milton 

dos Santos, Lindolfo Marques de Assunção e Rodolfo Rossi não foram 

citados, conforme certidões de Ids. 11519843 e 11360233, motivo pelo 

qual determino sejam expedidos novos mandados para citação destes, no 

endereço indicado no Id. 14078379. Por fim, venha a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, juntar nos autos a referida certidão solicitada 

pela Fazenda Pública Estadual, a fim de dar prosseguimento ao feito. Às 

providências necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005441-97.2016.8.11.0002
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Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NOGARA DE CASTILHO OAB - MT0008250A (ADVOGADO)

FLAVIO MULLER OAB - MT5841/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIELLE FEITOSA MILAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005441-97.2016.8.11.0002. Vistos. 

Trata-se de execução por quantia certa promovida por Comércio e 

Indústria Matsuda Importadora e Exportadora Ltda. em desfavor de 

Grazielle Feitosa Milas, ambos devidamente qualificados nos autos. As 

partes celebraram acordo, requerendo a sua homologação, conforme id. 

14113171. 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. 14113171 para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, suspendo o curso do 

presente processo até o seu integral cumprimento (20/03/2019), 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. Oportunamente, 

venham-me os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001725-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FERREIRA RAMOS FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT15447/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO FERREIRA DE ALMEIDA (RÉU)

REGINA AUXILIADORA MIRANDA DE ALMEIDA (RÉU)

AUGUSTO CESAR MIRANDA ALMEIDA (RÉU)

MARIO CESAR MIRANDA ALMEIDA (RÉU)

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001725-91.2018.8.11.0002. AUTOR: 

JOAQUIM FERREIRA RAMOS FILHO RÉU: CONSTRUTORA JOAO DE 

BARRO LTDA - ME, GONCALO FERREIRA DE ALMEIDA, REGINA 

AUXILIADORA MIRANDA DE ALMEIDA, AUGUSTO CESAR MIRANDA 

ALMEIDA, MARIO CESAR MIRANDA ALMEIDA Vistos, etc. Compulsando os 

autos, vislumbro que o requerido apresentou reconvenção juntamente com 

a contestação, contudo, deixou de comprovar o recolhimento das custas 

judiciárias (art. 1.222. da CNGC). Assim, considerando que a reconvenção 

é um modo de exercício do direito de ação por parte do requerido contra o 

autor, contra-atacando a pretensão deduzida na lide principal, buscando 

um pronunciamento judicial em seu favor, faz-se necessário o 

recolhimento de custas/taxas para sua regular distribuição. Dessa forma, 

determino que o requerido/reconvinte recolha as custas e taxas judiciárias 

com a distribuição da ação reconvencional, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição da reconvenção, nos termos do 

art. 290 do Código de Processo Civil. Oportunamente venham-me os autos 

conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001625-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA OAB - MT0015203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. B. JACINTO - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSEMARY MENEZES SOUZA OAB - MT0014905A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001625-39.2018.8.11.0002. AUTOR: 

CESAR DOS SANTOS RÉU: E. B. JACINTO - EPP Vistos etc. Sem prejuízo 

do 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. Oportunamente, venham-me conclusos para 

deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 
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OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001477-62.2017.8.11.0002. AUTOR: 

GIRLENE MARTINS DE ABREU RÉU: ASSOCIACAO DE PROTECAO A 

MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA Vistos etc., Compulsando os 

autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo 

(art. 354/CPC) ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 

355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos necessitam de maiores 

elementos probatórios para formação do juízo de convicção, razão porque 

passo ao saneamento e organização do processo (art. 357/CPC), bem 

assim a ordenar a produção da prova. Da prescrição A requerida alega a 

prescrição do direito da autora de pleitear indenização, aduzindo que os 

fatos remontam a abril/2004, ou seja, há mais de 13 (treze) anos. Dispõe o 

art. 206, §3º, V do Código Civil: Art. 206. Prescreve: (...) § 3o Em três 

anos: (...) V - a pretensão de reparação civil; Com efeito, é entendimento 

adotado pelo Superior Tribunal de Justiça que “o surgimento da pretensão 

ressarcitória não se dá necessariamente no momento em que ocorre a 

lesão a direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém 

plena ciência da lesão e de toda sua extensão, bem com do responsável 

pelo ilícito, inexistindo, ainda, qualquer condição que o impeça de exercer 

o correlato direto de ação (pretensão)” (REsp 134715/RJ, Terceira Turma, 

DJe 04/12014). Nesse passo, denota-se dos autos que a autora realizou 

exame de “ultrassonografia transvaginal” em 28/08/2014, oportunidade em 

que tomou conhecimento de que seu ovário esquerdo não podia ser 

visualizado, o que evidencia que a ciência acerca dos fatos discutidos na 

lide pela autora deu-se em agosto/2014, ao passo que o ajuizamento da 

demanda ocorreu em 04/03/2017, portanto, no prazo de 03 (três) anos 

previsto para a reparação civil. Assim, afasto a presente prejudicial. Dos 

Pontos Controvertidos De acordo com os autos e da natureza da ação, 

fixo os pontos controvertidos como sendo: a) se a autora possuía 

histórico de cesarianas sucessivas com fibrose e afinamento da região; b) 

se a autora há época era epilética, fazia uso de gardenal e apresentava 

pressão alta; c) se a laqueadura foi realizada por indicação médica e se a 

autora tinha conhecimento do procedimento; d) se o prontuário constante 

do Id. 9726989 refere-se à autora e aos seus dados clínicos; e) se 

ocorreu negligência, imperícia ou imprudência no acompanhamento e 

tratamento dispensado à autora; f) se os fatos narrados nos autos 

indicam a prática de erro médico por parte da equipe do requerido; g) a 

existência de eventuais danos morais suportados pela autora e o seu 

respectivo valor. Das Provas Assim, ante a controvérsia instalada, defiro 

a produção da prova técnica postulada pelo requerido (Id. 11580757), que 

deverá recair sobre os prontuários, exames, relatórios, outros 

documentos encartados aos autos e demais provas que a Sr. Perito 

entender cabíveis, bem como defiro a produção de prova testemunhal 

formulado pelas partes. Para tanto, nomeio como perita a Sra. GIOVANA 

DA GAMA FORTUNATO, médica ginecologista, portadora do CRM/MT 

3000, inscrita no CPF nº 514.170.491-20, podendo ser localizada no 

seguinte endereço: Rua Almirante Henrique Pinheiro Guedes s/n, Bairro 

Duque de Caxias, CEP n. 78.043.306, na cidade de Cuiabá-MT, telefone 

(65) 98117-9797, o qual deverá ser intimado para que tome ciência acerca 

da sua nomeação. Intime-o para aceitar a nomeação, consignando que no 

prazo de 05 dias deverá informar o valor dos honorários que entende 

devido (art. 465, § 2º, inciso I, CPC). Apresentada a proposta de 

honorários, intimem-se as partes para se manifestar sobre ela no prazo de 

05 dias (art. 465, § 3º, CPC). Fixados os honorários, intime-se a parte 

requerida para depositar o seu valor integral (art. 95, do CPC), 

liberando-se 50% (cinquenta por cento) nos 05 (cinco) dias que 

antecedem o início dos trabalhos periciais e os 50% (cinquenta por cento) 

restantes 05 (cinco) dias após a entrega do respectivo laudo e depois de 

prestados todos os esclarecimentos necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, 

CPC). Venham as partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem 

eventuais assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC). Com o 

aceite da incumbência pericial, intime-se o perito com cópia dos quesitos 

das partes para a designação da data da perícia, da qual deverá as partes 

e eventuais assistes técnicos serem intimados para o devido 

acompanhamento, com antecedência mínima de 05 dias. Instalada que seja 

a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do laudo na 

Secretaria do Juízo. A perícia deverá esclarecer a este Juízo o ponto 

controvertido estabelecido no item “A, B, C e D”, devendo, ainda, o expert 

atentar-se as exigências do art. 473 do CPC quando da elaboração do 

laudo. Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação no 

prazo comum de 15 (quinze) dias. Os assistentes técnicos poderão 

oferecer seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

intimação das partes quanto ao laudo apresentado (art. 477, § 1º, 

segunda parte, CPC). Ficam as partes, desde logo, advertidas quanto às 

providências do § 3º do art. 477, do Código de Processo Civil. 

Oportunamente, venham-me os autos conclusos para deliberação para 

eventual designação de audiência de instrução e julgamento. Intimem-se 

todos. Cumpra-se. Às providencias necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000717-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISAC CORREA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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(ADVOGADO)

GUILHERME PUERARI MARQUES OAB - MT0023180A (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:

GEORGE SALVADOR BRITO ALVES LIMA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000717-16.2017.8.11.0002. AUTOR: ISAC 

CORREA SOARES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Defiro o pugnado pelo requerido, e concedo 

o prazo de 20 (vinte) dias para cumprimento da decisão proferida no Id. 

13756813. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

os autos conclusos. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009329-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MURAT DOGAN (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO CORASSA (RÉU)

OFELIA DOS REIS CORASSA (RÉU)

LEONISIA NETTO NUNES BARROSO (RÉU)

Outros Interessados:

BENEDITO JOSÉ DA SILVA CURADO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009329-40.2017.8.11.0002. AUTOR: 

MURAT DOGAN RÉU: LEONISIA NETTO NUNES BARROSO, OFELIA DOS 

REIS CORASSA, GERALDO CORASSA Vistos. No Id. 14019985 a parte 

requerente pugnou pela citação por edital dos requeridos Ofélia dos Reis 

Corassa e Geraldo Corassa. Todavia, em cumprimento à recomendação 

do CNJ para que, antes de determinar a citação por edital, os juízes 

brasileiros tentem confirmar o endereço ou encontrar o paradeiro do 

requerido, por meio dos convênios disponibilizados pelo Poder Judiciário e 

em atenção ao teor contido no § 3º, do art. 256 do CPC, efetuei a 

requisição de informações junto a Rede INFOJUD, Sistema RENAJUD e 
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BACENJUD, sendo localizados os seguintes endereços dos requeridos 

Ofélia dos Reis Corassa e Geraldo Corassa: Geraldo Corassa - Rua 

Goiás/Rua Flavio Villagra, n. 73, Centro, Nobres/MT, CEP 78460-000; - 

Avenida Mato Grosso, n. 204, Centro, Barra do Bugres/MT, CEP 

78390-000; Ofélia dos Reis Corassa - Rua Goiás/Rua Flavio Villagra, n. 73, 

Centro, Nobres/MT, CEP 78460-000; - Avenida Mato Grosso, n. 204, 

Centro, Barra do Bugres/MT, CEP 78390-000; - Rua Juscimeira, s/n, Jardim 

Serra Dourada, Várzea Grande/MT, CEP 78150-000. Assim, citem-se os 

requeridos, expedindo-se o necessário, nos endereços acima indicados, 

bem como cite-se, via mandado, a requerida Leonísia Netto Nunes Barroso 

no endereço descrito no Id. 14019985 e os confinantes conforme pugnado 

no Id. 14019985. No mais, cumpra-se conforme Id. 11163327. Às 

providências necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003362-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALE FORMOSO DISTRIBUICAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT0008337A-O (ADVOGADO)

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO SANTANA AIRES 98177419153 (EXECUTADO)

MARCELO SANTANA AIRES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003362-77.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

VALE FORMOSO DISTRIBUICAO LTDA EXECUTADO: MARCELO SANTANA 

AIRES 98177419153, MARCELO SANTANA AIRES Vistos. Tendo em vista 

a não citação da parte executada, bem como diante do pugnado pela 

exequente no Id. 14098259, procedi com a busca de endereço nos órgãos 

conveniados ao Poder Judiciário (Infojud, Bacenjud e Renajud), onde 

obtive os seguintes endereços: Marcelo Santana Aires - Rua 01, Quadra 

14, n. 08, Asa Bela, Várzea Grande/MT, CEP 78115-000; - Rua A, n. 14, 

Quadra 13, Asa Branca, Várzea Grande/MT, CEP 78150-000; - Rua X, 

Quadra 14, n. 154, Cohab Canelas, Várzea Grande/MT, CEP 78135-395; - 

Avenida Governador Julio Campos, n. 5800, Mapim, Várzea Grande/MT, 

CEP 78150-000; - Avenida da FEB, n. 987, Construmat, Várzea 

Grande/MT; - Avenida Ulisses Pompeu Campos, n. 08, Figueirinha, Várzea 

Grande/MT; - Avenida São Gonçalo, n. 12, Jardim Maringá I, Várzea 

Grande/MT; - Avenida Julio Muller, n. 358, Alameda, Várzea Grande/MT; - 

Rua Boa Esperança, n. 08, Quadra 10, Santa Isabel, Várzea Grande/MT. 

Marcelo Santana Aires PJ - Rodovia dos Imigrantes, n. 08, Jardim Eldorado, 

Várzea Grande/MT, CEP 78150-781. Assim, venha a parte exequente, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indicar o endereço que pretende sejam os 

executados citados. Com a indicação, cite-se via mandado. Às 

providências necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007612-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO NOGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT0016236A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTA ENERGIA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES S/A (RÉU)

TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PIMONT POSSAS OAB - MG0099149A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007612-90.2017.8.11.0002. AUTOR: 

RENATO NOGUEIRA RÉU: ALTA ENERGIA EMPREENDIMENTOS E 

CONSTRUCOES S/A, TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA 

Vistos. No Id. 14045774 a parte requerente pugnou pela citação por edital 

da requerida Alta Energia Empreendimentos e Construções S/A. Todavia, 

em cumprimento à recomendação do CNJ para que, antes de determinar a 

citação por edital, os juízes brasileiros tentem confirmar o endereço ou 

encontrar o paradeiro do requerido, por meio dos convênios 

disponibilizados pelo Poder Judiciário e em atenção ao teor contido no § 

3º, do art. 256 do CPC, efetuei a requisição de informações junto a Rede 

INFOJUD, Sistema RENAJUD e BACENJUD, sendo localizados os seguintes 

endereços da requerida Alta Energia Empreendimentos e Construções 

S/A: - Avenida Deputado Cristovam Chiaradia, n. 870, Buritis, Belo 

Horizonte/MG, CEP 30575-815; - Avenida Marechal Deodoro, n. 1996, 

Serraria, Guajara-Mirim/RO, CEP 76850-000; - Rodovia MG 30, n. 8625, 6 

Andar, Loft 2, Vale do Sereno, Nova Lima/MG, CEP 34000-000. Nesse 

passo, verifiquei dos autos que nos dois primeiros endereços já foram 

efetuadas tentativas de citação, motivo pelo qual determino seja renovado 

o ato, encaminhando-se carta de citação para o endereço: Rodovia MG 

30, n. 8625, 6 Andar, Loft 2, Vale do Sereno, Nova Lima/MG, CEP 

34000-000. No caso de a citação acima determinada restar negativa, 

ordeno, desde já, seja o requerido Alta Energia Empreendimentos e 

Construções S/A citado por edital, este com prazo de 20 (vinte) dias. Por 

oportuno, à vista de que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no art. 257, II, do CPC/2015, bem assim considerando que o 

processo não pode ficar paralisado aguardando os tribunais se 

adequarem ao novo sistema processual, autorizo a publicação do edital de 

citação no DJE, sobretudo por se tratar a parte autora de beneficiária da 

justiça gratuita, o que faço com fulcro no parágrafo do mesmo dispositivo 

legal. Decorrido os prazos acima assinalados sem qualquer manifestação 

da parte requerida, desde já nomeio como Curador Especial a Defensoria 

Pública Estadual desta Comarca, que deverá ser regularmente intimado 

para patrocinar a defesa da requerida. Conste, ainda, do edital que, a 

parte ré poderá oferecer embargos, nos próprios autos, conforme art. 702 

do CPC/2015, e que, caso não seja realizado o pagamento ou 

apresentados os respectivos embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o 

título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, 

observando-se, no que couber, o Título II, do Livro I, da Parte Especial do 

Código de Processo Civil (art. 701, § 2º, CPC/2015). Às providências 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004652-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA SILVERIO DE LIMA OAB - MG59326 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGER CABRAL DA SILVA (EXECUTADO)

LILIAM GLEIZE ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

CABRAL LOGISTICA & TRANSPORTE EIRELI - EPP (EXECUTADO)

DEUSDETE PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004652-30.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA EXECUTADO: CABRAL 

LOGISTICA & TRANSPORTE EIRELI - EPP, LILIAM GLEIZE ALVES DOS 

SANTOS, DEUSDETE PEREIRA DA SILVA, ROGER CABRAL DA SILVA 

Vistos. Determinada a emenda da inicial nos Ids. 13569994, 13702203, 

14033338, a parte exequente se manifestou nos Ids. 13656103, 

13656194, 14005875 e 14149701. Com efeito, no Id. 14005900 formulou 

pedidos visando a reintegração de posse dos veículos (i) placa OLC-8961, 

Renavam 526910488; e, (ii) placa OLC-9425, Renavam 526910194, bem 

como para “julgar procedente a presente ação, para condenar o 

executado ao pagamento da dívida ora em cobrança”. Nesse passo, 

verifico que os pedidos são incompatíveis entre si, bem como não restou 

claro qual o procedimento pretendido. Isso porque, a despeito de formular 

“ação de execução” pugnou pelo “julgamento procedente da presente 

ação”, ao passo que na ação executiva pugna-se pela citação do 

executado para pagamento em 03 (três) dias, consoante art. 829 do CPC. 

Outrossim, certo que a ação de execução não é cumulável com a ação de 

reintegração de posse, uma vez que ambas possuem procedimentos 

distintos, previstos em diferentes capítulos do Código de Processo Civil. 

Embora o art. 327 do CPC admita a cumulação de pedidos em um único 

processo, ainda que entre eles não haja conexão, é requisito para a sua 

admissibilidade que os pedidos sejam adequados para o tipo de 

procedimento (art. 327, §1º, III, CPC). Nessa esteira, determino, venha a 
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exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer sob qual 

procedimento pretende seja a ação processada, atentando-se quanto a 

inviabilidade de cumulação de procedimentos distintos, sob pena de 

indeferimento. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003924-23.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE ARAUJO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo de ID 14216552.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 104666 Nr: 801-83.2007.811.0002

 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: RUDNEY SILVA, JERUSA NOLASCO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSSIMAR BENEDITO DA SILVA 

RONDON, LUCINÉIA SILVA BARBOSA, SANDRA APARECIDA DA CRUZ 

RONDON, BMMR, JBDSRJ, KLEBER BATISTA FERNANDES, SUELMA 

LAURA DE MORAES, AMSBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISAMA TEREZINHA TURATTI - 

OAB:OAB/MT 7861-B, JOSE ORTIZ GONSALEZ - OAB:4066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, EDVALDO ANGELO DA 

MATA - OAB:0AB/MT 10.014, Edvaldo Ângelo da Mata - OAB:10.014

 Posto isso, julgo parcialmente procedente os pedidos constantes na 

petição inicial e CONDENO o requerido Espólio de Jossimar Benedito da 

Silva Rondon ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para 

cada um dos autores, a título de dano moral, com acréscimo de correção e 

juros de mora, na forma da fundamentação supra. Condeno, ainda, o 

requerido Espólio de Jossimar Benedito da Silva Rondon ao pagamento de 

R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), a título de dano material, a ser 

corrigido da forma da fundamentação supra.Condeno o requerido Espólio 

de Jossimar Benedito da Silva Rondon ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação, diante do lapso de tempo decorrido 

até aqui, pelo esmero no trabalho e pela combatividade do patrono (CPC - 

§ 2º, do art. 85).Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os 

autos.P.I. Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 03 de julho de 2018.LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 409309 Nr: 16302-96.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARCINO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CESAR DE JORGE - 

OAB:SP 200.651, RICARDO JOAO ZANATA - OAB:8.360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY NORBERTO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 11.408

 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 Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 407012 Nr: 15136-29.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO POMPEU DE CAMPOS 

NETO - OAB:OAB/MT 13924-E, BRUNO CARLOS PEIXOTO - 

OAB:22408/O, GERSON LEVY RABONE PALMA - OAB:18609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da petição retro, / pagamento de 

condenação, valendo seu silêncio como concordância tácita e 

arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 205972 Nr: 1945-58.2008.811.0002

 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: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A 

REDE/CEMAT, CARLOS FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS FERREIRA DA COSTA, CENTRAIS 

ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A REDE/CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A, RONIR AUGUSTO LINO - OAB:9137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A, RONIR AUGUSTO LINO - OAB:9137

 Por meio do presente ato intimo o requerido, Carlos Ferreira da Costa 

para, no prazo de 5 dias, comprovar nos autos o pagamento dos 

honorários periciais, consoante determinado na decisão de fl. 261/261V.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 240939 Nr: 2250-71.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ADRIANE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

PANTANAL-SICOOB PANTANAL, SICOOB CENTRAL MT/MS, BANCO 

COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SCHNEIRDER - 

OAB:OAB/MT5238, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152-B/MT, PAULO F 

SCHNEIDER - OAB:OAB/MT 8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:OAB/MT 6.173, JOSÉ CARLOS DE 

ALVARENGA MATOS - OAB:62.764/SP, LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:OAB/MT 7614, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:6618, 

ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:5868-1A

 Autos n.º 240939

Vistos, etc.

Por meio da petição de fl. 709 informa o liquidante, Dr. José Carlos de 

Alvarenga Mattos, o encerramento pelo Banco Central do Brasil do regime 

de liquidação extrajudicial ao qual estava submetida à requerida 

Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal Ltda., o que motivou a sua 

dispensa do encargo lhe atribuído, razão porque pugnou pela sua 

exclusão dos autos, pois não mais representa a cooperativa que se 

encontrava em liquidação.

Pois bem. O encerramento da liquidação extrajudicial da Cooperativa de 

Crédito Rural por meio da Lei n. 6.024/74 não induz ao encerramento 

imediato da pessoa jurídica, para o que é necessária a observância dos 

ditames do Código Civil relacionado à liquidação da sociedade (art. 1.102 e 

seguintes).

Assim, muito embora a Cooperativa de Crédito Rural esteja inapta para 

continuar em funcionamento, em virtude do encerramento de sua 

liquidação (art. 19, I, “f”, Lei 6.024/74), isso não implica necessariamente 

em sua extinção, motivo pelo qual é imprescindível a regularização da sua 

representação processual antes de prosseguir com a marcha processual.

Para tanto, determino que a parte autora venha indicar o nome do atual 

representante legal da requerida Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal 

Ltda., assim como seu endereço, a fim de que ele seja intimado para 
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regularizar a representação processual da requerida com a constituição 

de patrono nos autos, sob pena de revelia.

Indicado os dados solicitados, expeça-se mandado de intimação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 16 de julho de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 75958 Nr: 8336-68.2004.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GONÇALVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO MATHEUS MARQUES - 

OAB:16520, VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - OAB:9331-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT, NAGIB KRUGER - OAB:4419/MT, WANDERLEY J. 

CARDOSO - OAB:MT-6598-B

 Autos n.º 75958

Vistos, etc.

Considerando que na petição de fls. 390 o atual patrono do autor, Dr. 

Fábio Matheus Marques, solicitou a liberação dos valores em seu nome, 

cuja peça veio também rubricada pelo próprio autor, não vislumbro 

empecilho à expedição de alvará nos moldes postulado, mormente porque 

o referido causídico possui poderes para levantamento de valores (fl. 

367).

Sendo assim, expeça-se alvará em favor do autor conforme requerido no 

item “b” de fls. 390-v.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 16 de julho de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 399027 Nr: 44265-30.2013.811.0041

 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: EVELYN LETICIA PRADO SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONNYTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO 

LTDA, NOBRE SEGURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEISON MENEZES GUIMARÃES 

- OAB:7960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALLO GUSTAVO DE 

ALMEIDA LEITE - OAB:7413, LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA 

ALBUQUERQUE - OAB:72973/SP, MARIA EMILIA GONÇALVES DE 

RUEDA - OAB:PE 23.748, REJANE BELUSSI MIRANDA - OAB:7410

 Por meio do presente ato, intimo a parte recorrida para, no prazo de 

15(quinze) dias, querendo, apresentar Contrarrazões ao Recurso de 

Apelação retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 452376 Nr: 12946-59.2016.811.0002

 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: CARLA LOANGO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 20/08/2018, às 08h00, no Hospital 

Sotrauma, localizado na Avenida Dom Aquino, n° 355, Bairro Centro em 

Cuiabá - MT. Deverá o periciado levar todos os documentos, atestados e 

exames complementares que, porventura, possam ser úteis à confecção 

do laudo pericial.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007143-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILEIDE DE MATOS CORREA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT0010177A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE MT (RÉU)

NELSON RAMOS DE SOUZA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 (VINTE) DIAS Dados 

do Processo: Processo: 1007143-44.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 

42.441,74; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49); Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Parte 

Autora: AUTOR: JUSCILEIDE DE MATOS CORREA SANTOS Parte Ré: RÉU: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE MT, NELSON RAMOS DE 

SOUZA CITANDO(A, S): NELSON RAMOS DE SOUZA, inscrito no CPF: 

544.440.471-00. FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida NELSON 

RAMOS DE SOUZA, atualmente em lugar incerto e não sabido, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar resposta. 

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE POSSE 

proposta por JUSCILEIDE DE MATOS CORREA SANTOS, portadora do RG 

nº 886.408 SSP/MT e inscrita no CPF/MF nº 572.003.351-34, residente e 

domiciliado a Rua 18 de março, quadra 42, lote 09, Várzea Grande/MT, em 

face de NELSON RAMOS DE SOUZA, inscrito no CPF: 544.440.471-00, sito 

Trav. Dom Orlando Chaves n. 154, Bairro Cristo Rei – Várzea Grande-MT. 

A requerente encontra-se na posse do imóvel usucapindo há mais de 20 

(vinte) anos, imóvel este adquirido do seu casamento, onde após o 

divórcio, ficou definido que o referido imóvel ficaria de fato para a autora, 

conforme, ata de audiência e certidão de casamento anexa devidamente 

averbada. Ressalta que a posse da Requerente sobre o imóvel sempre foi 

e contínua, mansa, pacifica e ininterrupta, sem oposição do seu ex-marido 

ou qualquer outra pessoa, tanto que o mesmo reconheceu que nada mais 

justo após quase vinte anos de separação de fato que o imóvel ficasse 

unicamente para a autora. O imóvel encontra-se cadastrado na Prefeitura 

Municipal de Várzea Grande/MT sob o número de Inscrição 

Imobiliaria:105.742.0009.0001.17.001, Imóvel urbano, sito a Rua 18 de 

Março, n. 09, quadra 42, Bairro Nova Ipe, Várzea Grande-MT, Inscrição 

Imobiliária n. 105.742.0009.0001, Conforme DAM e demais documentos 

relacionados ao IPTU, planta topográfica anexa, onde já consta como 

corresponsável pelos IPTU´s, a Sra. JUSCILEIDE DE MATOS CORREIA 

SANTOS. A requerente, não possuindo título de domínio do referido imóvel, 

vêm através desta Ação, requerer à V. Ex.ª se digne conceder a mesma, 

por sentença o domínio do Imóvel Usucapiendo, com a expedição do 

Competente Mandado Judicial ao Cartório de Registro de Imóvel desta 

Comarca, para a devida transcrição e matrícula do imóvel, em nome da 

Requerente, nos termos da legislação atual, já referida retro e conforme 

partilha de bens, documentos anexo. Dá-se à causa o valor de R$ 

42.441,74(quarenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais e 

setenta e quatro centavos), DESPACHO: Vistos, etc. Em cumprimento à 

recomendação do CNJ para que, antes de determinar a citação por edital, 

os juízes brasileiros tentem confirmar o endereço ou encontrar o paradeiro 

do requerido, por meio dos convênios disponibilizados pelo Poder 

Judiciário e em atenção ao teor contido no § 3º, do art. 256 do CPC, efetuei 

busca do endereço do requerido Nelson Ramos de Souza no Sistema 

INFOJUD, a qual possui a mesma base de dados da Secretaria da Receita 

Federal, Sistema Renajud e Sistema Bacenjud, sendo que o endereço 

localizado é o mesmo constante nos autos, conforme extratos em anexo. 

Assim, considerando que o requerido Nelson Ramos de Souza não foi 

localizado para ser citado, defiro o pedido de Id. 13818475 e ordeno seja o 

requerido citado por edital, este com prazo de 20 (vinte) dias. Por 

oportuno, à vista de que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no art. 257, II, do CPC/2015, bem assim considerando que o 

processo não pode ficar paralisado aguardando os tribunais se 

adequarem ao novo sistema processual, autorizo a publicação do edital de 

citação no DJE, sobretudo por se tratar a parte autora de beneficiária da 
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justiça gratuita, o que faço com fulcro no parágrafo do mesmo dispositivo 

legal. Decorrido os prazos acima assinalados sem qualquer manifestação 

da parte requerida, desde já nomeio como Curador Especial a Defensoria 

Pública Estadual desta Comarca, que deverá ser regularmente intimado 

para patrocinar a defesa da requerida. Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito ADVERTÊNCIA: EM CASO DE 

REVELIA SERÁ NOMEADO CURADOR ESPECIAL (ART. 257, IV, DO CPC). 

OBSERVAÇÃO: Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, 

cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. Eu, Douglas França Costa, 

digitei e afixei o presente Edital no Átrio do Fórum, lugar público de 

costume. Várzea Grande - MT, 16 de julho de 2018. JULIO ALFREDO 

PREDIGER Gestor Judiciário SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA 

GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36888440

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004972-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ELIAS SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY BARROS DE OLIVEIRA OAB - SC36171 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IBBCA 2008 GESTAO EM SAUDE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MONICA BASUS BISPO OAB - RJ113800 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004972-17.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

DANIEL ELIAS SILVEIRA REQUERIDO: IBBCA 2008 GESTAO EM SAUDE 

LTDA Vistos, etc. Cuida-se de embargos de declaração propostos por 

IBBCA 2008 Gestão de Saúde Ltda. (id. 13930870) alegando, em síntese, 

que houve contradição na sentença prolatada nos autos, na medida em 

que acolheu os pedidos iniciais de reajuste da mensalidade do plano de 

saúde e determinou a devolução, de forma simples, dos valores pagos a 

maior, contudo olvidou-se ao fato de que as regras do reajuste do plano 

de saúde coletivo por adesão divergem do plano de saúde privado 

individual. Salienta que os planos de saúde coletivos por adesão possui 

como bônus uma mensalidade com um valor reduzido, pois os gastos do 

plano são mensurados coletivamente, o que impede a aplicação do teto do 

reajuste anual definido pela ANS para o contrato individual, pois violaria o 

equilíbrio econômico-financeiro do plano de saúde coletivo. Entende, 

assim, que a pretensão inicial não possui respaldo contratual e legal, 

motivando a interposição dos presentes embargos a fim de que seja 

sanada a contradição quanto ao reajuste aplicado, vez que não houve 

reconhecimento de qualquer atitude ilícita por parte da embargante. Pois 

bem, conheço dos embargos em vista da pertinência dos requisitos legais 

para a sua admissibilidade e exame (CPC/2015 – art. 1.022). No entanto, 

não vislumbro qualquer vício no conteúdo da sentença que possa 

configurar omissão, obscuridade ou contradição. Isso porque, restou 

consignado de forma clara e objetiva os motivos que levaram a afastar o 

reajuste que incidiu sobre as mensalidades do plano de saúde do 

embargado, bem assim as razões que levaram a aplicação do índice 

incidente sobre o contrato de plano de saúde individual. Outrossim, a 

insurgência da embargante diz respeito ao próprio mérito da causa, pois 

pretende, em síntese, que este juízo se pronuncie novamente acerca da 

pretensão inicial, o que é vedado por meio de embargos de declaração. 

Ademais, tenho que a matéria da forma como foi tratada pelo embargante 

não é própria de embargos de declaração, pois visa reexaminar a causa 

por meio de recurso que não possui esta finalidade, de forma que, caso 

se posicione contrário ao provimento jurisdicional, deverá buscar a sua 

modificação por recurso próprio. A esse propósito, veja o seguinte julgado 

do egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: “Inexistindo as alegadas 

omissão e contradição no acórdão, nega-se provimento aos embargos de 

declaração oferecidos sob esta argumentação, mormente se, ancorado a 

este fundamento, há nítido pedido de modificação do julgamento, com a 

concessão de excepcional efeito infringente. Os embargos de declaração 

não se prestam ao simples reexame da causa.”[1] Sobre mais, “devem ser 

julgados improcedentes os embargos declaratórios interpostos com a 

intenção de rediscutir a matéria devidamente julgada, quando o julgador 

proferiu sua decisão com base nos fundamentos relevantes à formação 

do seu convencimento, restando desnecessário o esgotamento de todas 

as teses levantadas pelas partes[2]”. Isto posto, em meu entender, na 

sentença objurgada, não há omissão, obscuridade ou contradição, motivo 

pelo qual, com fulcro nos artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo 

Civil/2015, rejeito os presentes embargos de declaração, mantendo a 

sentença atacada tal como está lançada. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] TJ/MT, 1ª Câmara Cível, Recurso de Embargos de Declaração n. 

56093/2004 - CLASSE II – 17, oposto nos autos do Recurso de Apelação 

Cível n. 34499/2004 – CLASSE II-20) - Comarca Capital, Protocolo n. 

56093/2004, Data de Julgamento: 14-02-2005, Exmo. Des. Rel. MUNIR 

FEGURI. [2] Número: 6972, Ano: 2008, Magistrado: DR. JOSÉ MAURO 

BIANCHINI FERNANDES.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005616-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEIA JOANA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005616-23.2018.8.11.0002. Vistos, etc. 

Wanderleia Joana de Campos promove ação declaratória de inexistência 

de débito c/c pedidos de indenização por danos morais em face de Banco 

Bradesco S/A, sustentando, em síntese, que ao tentar efetuar compras, 

teve o seu pedido negado, em razão de seu nome constar nos órgãos de 

proteção ao crédito (SPC/SERASA), em virtude de um suposto débito no 

importe de R$ 119,48 (cento e dezenove reais e quarenta e oito centavos) 

sob o contrato de n° 007904551000002FI. Enfatiza que desconhece o 

valor cobrado e sustenta que a restrição é totalmente indevida, pois “alega 

não se lembrar em ter contratado serviços da requerida”, ainda aduz não 

ter sido notificada previamente da inclusão, razão pela qual requer a 

concessão de tutela provisória para a exclusão do seu nome dos Órgãos 

de Proteção ao Crédito. Ao final, pugna para que seja declarada a 

inexistência do débito e a condenação da requerida a indenização por 

danos morais no importe de R$ 39.114,00 (trinta e nove mil, cento e 

quatorze reais). É a síntese do necessário. DECIDO. Considerando-se que 

se encontram presentes os requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a 

gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Quanto à 

inversão do ônus da prova, convém esclarecer que este consentimento 

processual ao consumidor não é prestado de forma automática, apenas 

pela verificação da existência de uma relação de consumo, mas 

subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) 

VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 

ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 

for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências.” No presente caso, razão assiste à 

parte requerente no tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, 

previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois além 

da verossimilhança das alegações, tal inversão é indispensável, eis que, 

por tratar-se de prova negativa, não há como a parte requerente 

comprovar que a cobrança recebida é devida ou não. Deste modo, a 

requerida reúne melhores condições de comprovar tais causas, em 

detrimento da hipossuficiência da parte requerente, razão pela qual 

determino a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da Liminar 

Trata-se de pedido de tutela de urgência cautelar incidental (art. 300, 

CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro 

exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e 

do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva 
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assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito 

acautelado. Já o segundo requisito depende da análise objetiva da 

existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns, 

de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. 

Dessa sorte, cabe enfrentar o primeiro requisito da liminar, qual seja, a 

probabilidade do direito alegado, este que envolve dose significativa de 

subjetividade, posto que guiado por um juízo de cognição sumária. 

Efetivamente, a relevância do direito está demonstrada pelos documentos 

pessoais da parte autora e o extrato que evidencia a inscrição dos seus 

dados pessoais, colacionados nos Ids. 14021470 e 14021674, em virtude 

de suposto débito junto à requerida, documentos estes que fortificam a 

narrativa apresentada na inicial. Sobre mais, tratando-se de lide que tem 

por base a inexistência de débito, mostra-se descabido exigir da parte 

autora prova sobre este aspecto, de modo que a incumbência de 

comprovar a origem do débito e o seu inadimplemento, nestes casos, é 

exclusiva da ré. Tampouco há que se por em dúvida a presença do 

“perigo de dano”, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte 

autora em razão da inscrição negativa em banco de dados de órgão de 

restrição de crédito, como forma de levá-la ao pagamento de débito que 

entende indevido. Ressalte-se que se trata de medida que se justifica 

enquanto perdurar a discussão acerca da constituição da dívida e da 

regularidade de inscrição. Ademais, inexiste, neste momento, qualquer 

prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois se o pedido for julgado 

improcedente, poderá proceder à nova negativação, com a devida 

cobrança dos valores em aberto e dos acréscimos legais, se houver. Ante 

o exposto, presentes os requisitos autorizadores à concessão da liminar, 

DEFIRO o pleito e determino seja oficiado ao respectivo órgão de restrição 

ao crédito (SPC/SERASA) a fim de que proceda à exclusão dos dados 

pessoais do requerente de seus cadastros, quanto ao débito de R$ 

119,48 (cento e dezenove reais e quarenta e oito centavos) sob o 

contrato de n° 007904551000002FI, no prazo de 48 horas, sob as 

penalidades legais. No impulso, diante do interesse da parte autora na 

autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 12/09/2018, às 16h, a 

ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por 

meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a 

parte requerida, por correio, para comparecimento à audiência de 

conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. 

Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005613-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEIA JOANA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005613-68.2018.8.11.0002. Vistos, etc. 

Wanderleia Joana de Campos promove ação declaratória de inexistência 

de débito c/c pedidos de indenização por danos morais em face de Vivo 

S/A, sustentando, em síntese, que ao tentar efetuar compras, teve o seu 

pedido negado, em razão de seu nome constar nos órgãos de proteção ao 

crédito (SPC/SERASA), em virtude de um suposto débito no importe de R$ 

246,12 (duzentos e quarenta e seis reais e doze centavos) sob o contrato 

de n° 0214016819. Enfatiza que desconhece o valor cobrado e sustenta 

que a restrição é totalmente indevida, pois “alega não se lembrar em ter 

contratado serviços da requerida”, ainda aduz não ter sido notificada 

previamente da inclusão, razão pela qual requer a concessão de tutela 

provisória para a exclusão do seu nome dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito. Ao final, pugna para que seja declarada a inexistência do débito e 

a condenação da requerida a indenização por danos morais no importe de 

R$ 39.114,00 (trinta e nove mil, cento e quatorze reais). É a síntese do 

necessário. DECIDO. Considerando-se que se encontram presentes os 

requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. 

Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Quanto à inversão do ônus da 

prova, convém esclarecer que este consentimento processual ao 

consumidor não é prestado de forma automática, apenas pela verificação 

da existência de uma relação de consumo, mas subordina-se aos 

preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: 

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências.” No presente caso, razão assiste à parte requerente no 

tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, pois além da verossimilhança das 

alegações, tal inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova 

negativa, não há como a parte requerente comprovar que a cobrança 

recebida é devida ou não. Deste modo, a requerida reúne melhores 

condições de comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência 

da parte requerente, razão pela qual determino a inversão do ônus da 

prova, conforme postulado. Da Liminar Trata-se de pedido de tutela de 

urgência cautelar incidental (art. 300, CPC/2015), a qual depende da 

coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, 

consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Dessa sorte, cabe enfrentar o 

primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, 

este que envolve dose significativa de subjetividade, posto que guiado por 

um juízo de cognição sumária. Efetivamente, a relevância do direito está 

demonstrada pelos documentos pessoais da parte autora e o extrato que 

evidencia a inscrição dos seus dados pessoais, colacionados nos Ids. 

14021215 e 14021239, em virtude de suposto débito junto à requerida, 

documentos estes que fortificam a narrativa apresentada na inicial. Sobre 

mais, tratando-se de lide que tem por base a inexistência de débito, 

mostra-se descabido exigir da parte autora prova sobre este aspecto, de 

modo que a incumbência de comprovar a origem do débito e o seu 

inadimplemento, nestes casos, é exclusiva da ré. Tampouco há que se por 

em dúvida a presença do “perigo de dano”, ante aos nefastos prejuízos 

que podem advir à parte autora em razão da inscrição negativa em banco 

de dados de órgão de restrição de crédito, como forma de levá-la ao 

pagamento de débito que entende indevido. Ressalte-se que se trata de 

medida que se justifica enquanto perdurar a discussão acerca da 

constituição da dívida e da regularidade de inscrição. Ademais, inexiste, 

neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois 

se o pedido for julgado improcedente, poderá proceder à nova 

negativação, com a devida cobrança dos valores em aberto e dos 

acréscimos legais, se houver. Ante o exposto, presentes os requisitos 

autorizadores à concessão da liminar, DEFIRO o pleito e determino seja 

oficiado ao respectivo órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA) a fim 

de que proceda à exclusão dos dados pessoais do requerente de seus 

cadastros, quanto ao débito de R$ 246,12 (duzentos e quarenta e seis 

reais e doze centavos) sob o contrato de n° 0214016819, no prazo de 48 

horas, sob as penalidades legais. No impulso, diante do interesse da parte 

autora na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, 

caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 12/09/2018, às 
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16h30, a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, 

da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por 

meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a 

parte requerida, por correio, para comparecimento à audiência de 

conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. 

Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003835-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003835-97.2017.8.11.0002. Vistos. 

Compulsando os autos verifiquei que a parte autora distribuiu inúmeras 

demandas entres os juízes cíveis desta Comarca visando a declaração de 

inexistência de relação jurídica com a empresa requerida. Dessa forma, 

realizei consulta junto ao Sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJe 

verifiquei a existência da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

nº 1003257-37.2017.8.11.0002 em trâmite perante a 4ª Vara Cível desta 

Comarca, no qual o autor também alega a inexistência de relação 

contratual capaz de justificar a inscrição de seu nome no banco de dados 

dos órgãos de proteção ao crédito, bem como requereu naqueles autos 

também a declaração inexigibilidade de débito e a condenação da empresa 

requerida ao pagamento de uma indenização a título de danos morais. 

Assim, apesar das ações fazerem menção a contratos distintos, é 

possível verificar que a relação contratual que o autor alega ser 

inexistente é uma só, razão pela qual vislumbro a necessidade de 

conexão deste feito aos autos de ação declaratória supra 

(1003257-37.2017.8.11.0002), reunindo as demandas para julgamento 

simultâneo, em razão da possibilidade de ocorrerem decisões conflitantes 

(CPC – art. 55). Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBCLASSE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AÇÕES IDÊNTICAS 

DISTRIBUÍDAS NA MESMA DATA. CONEXÃO. Embora a certidão/extrato 

emitido pela CDL informe "números de contratos" distintos, é certo que se 

referem apenas ao número do título encaminhado para cobrança pela ré, e 

não a instrumentos contratuais diversos. De qualquer forma, ainda que 

assim não fosse, nada justifica o ajuizamento (na mesma data) de três 

demandas distintas, considerando que tanto as partes (autora e ré) 

quanto os pedidos (declaração de inexistência de débito, cancelamento de 

registros e indenização por danos morais) são os mesmos, assim como a 

tese que os fundamenta (ausência de contratação). A opção da autora 

por ajuizar três ações distintas com amparo da gratuidade, quando apenas 

uma bastaria para que lhe fosse alcançada a tutela desejada, revela-se no 

mínimo antiética, consistindo em verdadeiro abuso de direito. Nada 

justifica, assim, que essas ações tramitem apartadamente, sendo evidente 

a conexão entre ambas. Logo, correta a decisão que determinou o 

apensamento dos feitos, a fim de que tramitem e sejam julgados 

conjuntamente, sob pena de possibilitar a ocorrência de decisões 

conflitantes. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO, DE PLANO.” (Agravo 

de Instrumento Nº 70067556498, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 01/12/2015) “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. REUNIÃO DE PROCESSOS POR CONEXÃO. Há conexão quando 

existente identidade entre causas de pedir ou objetos (art. 103, CPC). No 

caso, há identidade entre as partes, pedidos e o fato que originou a ação, 

sendo admitida a reunião processual. Ademais, a tramitação conjunta dos 

feitos também se justifica para que haja economia processual e harmonia 

de decisões. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.” 

(Agravo de Instrumento Nº 70067404186, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 

11/04/2016) Pois bem. Efetivamente, o Código de Processo Civil traz a 

regra de prevenção na qual estabelece que o juízo prevento será aquele 

em que tenha ocorrido primeiro o registro ou a distribuição da petição 

inicial (CPC - art. 59). Nesse passo, à vista de que a ação indenizatória em 

trâmite perante a 4ª Vara Cível foi distribuída em 08/05/2017, ao passo de 

que esta ação foi distribuída em 24/05/2017, conforme se observa em 

consulta ao Sistema PJe, tenho que aquele juízo é prevento para 

processar e julgar as demandas, nos termos do art. 59, do Código de 

Processo Civil. Posto isso, declino de minha competência para processar e 

julgar a presente e determino o encaminhamento os autos a Quarta Vara 

Cível desta Comarca, nos termos da fundamentação supra, diante da 

conexão destes autos com a ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica com pedido de indenização por dano moral nº 

1003257-37.2017.8.11.0002. Consigne-se, como sempre, meus melhores 

cumprimentos. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005096-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERANGI - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO 

ASSENTAMENTO AGROANA GIRAU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005096-63.2018.8.11.0002. Vistos. 

Cooperangi – Cooperativa dos Pequenos Agricultores do Assentamento 

Agroana Girau propôs a presente ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais e antecipação de tutela em face 

de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, pretendendo, 

liminarmente, que a requerida se abstenha de proceder com a suspensão 

do fornecimento de energia na unidade consumidora de sua titularidade, 

no tocante as faturas com vencimento em 29/08/2017 e 29/05/2018, nos 

valores de R$ 1.605,84 (um mil, seiscentos e cinco reais e oitenta e quatro 

centavos) e de R$ 3.329,09 (três mil, trezentos e vinte e nove reais e nove 

centavos), uma vez que entende tratar-se de cobranças indevidas. Ainda, 

requer que a requerida se abstenha de inserir seu nome nos cadastros 

dos órgãos de proteção ao crédito. Determinada a emenda da inicial no Id. 

13783930, manifestou-se no Id. 14161461. É a síntese do necessário. 

DECIDO. Acolho a emenda à inicial, a fim de que surtam seus legais e 

jurídicos efeitos. Da Inversão do Ônus da Prova Quanto ao pedido de 

inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do CDC, certo é que 

este pode ser deferido para a pessoa jurídica quando esta adquirir o 

produto ou serviço como destinatária final, de modo que retire o produto 

de forma definitiva do mercado de consumo, o que caracteriza a teoria de 

interpretação finalista, conforme critérios estabelecidos pelo art. 2º do 
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CDC[1]. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o critério de 

interpretação finalista, adotando-se a denominada teoria finalista 

aprofundada permitindo, assim, a aplicação da lei consumerista à pessoa 

jurídica quando evidenciada a sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou 

econômica no caso concreto, de acordo com o previsto no art. 4º, I, do 

Código de Defesa do Consumidor[2]. Na hipótese, resta evidenciada a 

vulnerabilidade técnica da parte autora frente à concessionária requerida, 

uma vez que não detém conhecimentos sobre o serviço de energia 

elétrica, o qual é utilizado apenas indiretamente nas suas atividades de 

“cultivo de mandioca” (Id. 13773809), caracterizando-se, pois, como 

consumidora. Deste modo, a requerida reúne melhores condições de 

comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência da parte 

requerente, razão pela qual inverto o ônus da prova. Da Liminar Trata-se 

de tutela de urgência cautelar incidental, com fundamento no art. 300 do 

CPC, a qual depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a 

probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e do 

fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva assegurar. 

Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito acautelado. 

Já o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo 

de dano, pressuposto este denominado por alguns de perigo da 

morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. Dessa sorte, 

cabe enfrentar o primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do 

direito alegado, este que envolve dose significativa de subjetividade, posto 

que guiado por um juízo de cognição sumária. Efetivamente, o primeiro 

requisito resta demonstrado pelos documentos anexados à inicial, aos 

quais se aliam ao questionamento das faturas com vencimento em 

29/08/2017 e 29/05/2018, nos valores de R$ 1.605,84 (um mil, seiscentos 

e cinco reais e oitenta e quatro centavos) e de R$ 3.329,09 (três mil, 

trezentos e vinte e nove reais e nove centavos) (Id. 13773846), ao passo 

que nos meses de junho/2017 a março/2018, a exceção das fatura ora 

questionadas, o maior valor apresentado foi de R$ 383,16 (trezentos e 

oitenta e três reais e dezesseis centavos), conforme faturas no Id. 

13773838, corroborando a narrativa tecida na exordial. Destarte, 

considerando a discussão dos referidos débitos, entendo que maior rigor 

e cautela deve a concessionária requerida adotar para que não proceda 

com a suspensão arbitrária do fornecimento de energia, de modo que, até 

que se cristalize o valor realmente devido, tenho que qualquer suspensão 

dos serviços de energia é medida temerária. Tampouco há que se por em 

dúvida a presença do perigo de dano, pelo próprio fato da autora ficar 

sem energia elétrica, o que inviabilizaria o desenvolvimento da sua 

atividade empresarial. Posto isso, defiro o pedido de tutela de urgência, 

formulado na exordial, pelo que determino seja a requerida intimada para 

que se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da 

respectiva unidade consumidora em relação às faturas questionada, ou 

que proceda com o seu restabelecimento, no caso de já ter suspendido, 

bem como se abstenha de incluir o nome da autora nos cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito, em relação aos referidos débitos, 

consoante requerido na inicial, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais), fixada com fulcro no artigo 537, do Código de 

Processo Civil, limitada a 20 (vinte) dias-multa. No impulso, diante do 

interesse da parte autora na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com 

fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 17/09/2018, às 16h30 a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. No mesmo ato, cite-se a parte requerida, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] TJMT - APELAÇÃO Nº 137197/2013 

- CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS (RELATORA), Data de Julgamento: 19-03-2014. [2] 

RMS 27512/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2009, DJe 23/09/2009.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003101-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003101-49.2017.8.11.0002. AUTOR: 

MARIA CONCEICAO DA CRUZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Cuida-se de embargos de declaração 

propostos por Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais (id. 13960144) 

alegando, em síntese, que houve erro material na sentença prolatada nos 

autos, na medida em que consignou que a correção monetária se daria da 

data do fato (28/09/2014), porém na parte dispositiva, determinou que a 

correção monetária incida a contar do acidente e entre parênteses 

constou a data de 16/06/2016. Pois bem, conheço dos embargos em vista 

da pertinência dos requisitos legais para a sua admissibilidade e exame 

(CPC/2015 – art. 1.022), e verifico, desde já, o erro material apontado, 

pois, de fato, constou na parte dispositiva termo inicial incorreto da 

correção monetária, pois ao invés de constar 28/09/2014, constou 

16/06/2016. Assim, à vista de estarem presentes os pressupostos 

processuais exigidos na lei de regência, no tocante o erro material acima 

apontado, acolho os embargos de declaração opostos pelos embargantes 

de modo que a parte dispositiva passa assim a constar: “Posto isto, julgo 

parcialmente procedente o pedido da ação de cobrança de seguro DPVAT 

proposta por Maria Conceição da Cruz em desfavor de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de 

R$ 5.568,75 (cinco mil quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco 

centavos), a título de invalidez permanente parcial incompleta 

(nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da Lei nº 6.194/74), corrigido 

monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro (STJ, Súmula nº. 43) 

em 28/09/2014 (id. 6730962), devendo ainda ser acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426).” 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006045-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIELE RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO JOSE DE SOUSA JUNIOR OAB - MT21623/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO MAIA DA COSTA (RÉU)

GYANN CRYSTHIAN RODRIGUES DE LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006045-87.2018.8.11.0002. Vistos. Luciele 

Rodrigues dos Santos ajuizou a presente “ação indenizatória por danos 

materiais e morais c/c tutela antecipada” em desfavor de Orlando Maia da 

Costa e Gyann Crysthian Rodrigues Lima, aduzindo, em síntese, que em 
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10/04/2018 sua motocicleta estava estacionada na Avenida Ulisses 

Pompeo, nesta comarca, quando foi violentamente colidida contra uma 

mureta de concreto em razão da suposta imperícia do segundo requerido, 

o qual conduzia um caminhão Agrale 7000D, modelo RD, ano 1993/1993, 

Placa JYD-2720, sem possuir carteira de habilitação. Afirma que em razão 

do sinistro sofreu grave dano em sua motocicleta, que resultou na perca 

total do veículo, não tendo sido ressarcida pelos danos sofridos. Assim, 

requer a concessão de tutela de urgência para que seja efetuado o 

bloqueio do veículo da parte requerida perante o órgão responsável, para 

que este não proceda com a venda ou transferência do bem, a fim de 

garantir a reparação dos danos. É necessário. Decido. Considerando-se 

que se encontram presentes os requisitos da Lei n.º 1.060/50, DEFIRO a 

gratuidade da justiça. Anote-se. Da Liminar Trata-se de tutela de urgência 

antecipada, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da 

coexistência dos seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse passo, vislumbro que a 

pretensão de tutela de urgência corresponde a um adiantamento dos atos 

processuais, na medida em que eventual restrição dos bens da parte 

requerida apenas se realizará no caso de estes serem condenados, com 

o trânsito em julgado da sentença. Portanto, apenas em eventual fase 

executória ocorrerá a restrição dos bens da parte requerida, não sendo 

cabível neste momento, uma vez que sequer houve a citação dos réus. 

Dessa sorte, tenho que o acatamento da pretensão da parte autora, ab 

initio, implicaria em reconhecer de forma sumária a responsabilidade da 

parte requerida sem a observância do contraditório, o que importaria em 

precipitação temerária. É preciso, portanto, que se avance em termos 

procedimentais para que se tenha a necessária segurança no exame da 

pretensão deduzida na inicial. Pelo exposto, considerando que não restou 

demonstrada na espécie a probabilidade do direito acautelado, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência. À vista da ausência de manifestação 

expressa da parte autora quanto o seu desinteresse na autocomposição 

(§5º, art. 334, CPC), e em atendimento ao art. 334, caput, do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 17/09/2018, às 16h a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a 

parte autora intimada por meio da presente para comparecimento à 

respectiva solenidade, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. No 

mesmo ato, cite-se a parte requerida, para comparecimento à audiência de 

conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. 

Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Cumpra-se. Intimem-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Novíssimos Perfis do 

Processo Civil Brasileiro, 1999, pág. 34.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 346611 Nr: 13112-62.2014.811.0002

 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: NÚBIA BORGES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO GAZETA DE COMUNICAÇÕES, 

PROGRAMA CADEIA NELES, WALTER RABELLO, DANIEL SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO EDUARDO COSTA E 

SILVA - OAB:13.752/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para informar endereço e 

qualificação do espólio de Walter Rabelo, no prazo de 10 (dez) dias, para 

o devido prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 299148 Nr: 19733-46.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPDAA, LUCIANA RIOS DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Carla Gomes de Castro 

- OAB:10826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:MT 6.197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:OAB/MT 6.735, 

PATRÍCIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - OAB:10.430

 INTIMAÇÃO das partes quanto ao retorno dos autos à 1ª instância, para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 280481 Nr: 24409-71.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOS, GENY JESUS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA EXCELSIOR DE SEGUROS, BRADESCO 

SEGUROS E PREVIDÊNCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: dolores maria alves de moura 

- OAB:MT 5445, VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - OAB:5812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 INTIMAÇÃO da parte autora para apresentar Contrarrazões acerca do 

recurso de Apelação de fls. 336/345 e INTIMAÇÃO da parte requerida 

para Contrarrazoar o recurso de Apelação de fls. 346/354, no prazo 

comum de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 376230 Nr: 23923-81.2014.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CLEONICE SEBASTIANA DOS SANTOS, 

LUIZ ANTONIO ALVES DOS SANTOS, EVANILDA MARIA RAMOS DOS 

SANTOS, EVONETE APARECIDA RAMOS DOS SANTOS, EVAILDA DE 

FATIMA DOS SANTOS SENE, ELIETE SANTOS DA SILVA, EVANILDO 

FABIANO RAMOS DOS SANTOS, ERONILDO LUIZ RAMOS DOS SANTOS, 

EVERTHON FERNADO RAMOS DOS SANTOS, ROSALINO VIRGÍNIO DE 

SENE, PAULO LEODORO DE SENE, SANDRO MARCOS MEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES VICK BELEGANTE, 

OSLAIR BELEGANTE, SIRLEI BELEGANTE, NEUZALINA MARIA DE 

ARAÚJO, ANTÔNIO MANOEL BORGES, LOTE 17 E LOTE 18 

DESCONHECIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON PEÁGUDO DE FREIRAS - 

OAB:1.101, WILSON PEAGUDO DE FREITAS - OAB:1101/MT, WILSON 

PEAGUDO DE FREITAS - OAB:MT 1.101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte Autora para manifestar sobre a carta precatória 

devolvida (fls. 224/225), no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 106226 Nr: 2286-21.2007.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: TERESA COIMBRA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO PENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA HELENA GIRALDELLI - 

OAB:9.141, RODRIGO G RIBEIRO DE ARAÚJO - OAB:9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4822, GABRIEL COSTA LEITE - OAB:6608, NAIME 

MARCIO MARTINS MORAES - OAB:3.847/MT

 INTIMAR a parte EXEQUENTE para se manifestar nos autos, no prazo de 

10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 441093 Nr: 7345-72.2016.811.0002

 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: DISTRIBUIDORA DE DOCES SÃO JOÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE DE SOUZA COTRIM - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSÃO JURÊ FERREIRA - 

OAB:9.372

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado CASSÃO JURÊ FERREIRA 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 409013 Nr: 16120-13.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NENO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cezar Zandonadi - 

OAB:MT 5.736/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO CESAR 

GOMES DO CARMO, para devolução dos autos nº 

16120-13.2015.811.0002, Protocolo 409013, 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.: 306516 Nr: 2311-24.2013.811.0002

 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: DIEGO ANTONIO ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

(SEGURADORA LÍDER)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO VINÍCIO PORTO DE 

AQUINO - OAB:14250-A OAB MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO CESAR 

GOMES DO CARMO, para devolução dos autos nº 

2311-24.2013.811.0002, Protocolo 306516, 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): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 113827 Nr: 9312-70.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON POLICARPO BORTOLOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS 

- OAB:7287/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO RODRIGUES 

LEIRIÃO - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Intimação da parte Requerida para se manifestar acerca da petição de fls. 

65/67, conforme decisão de fls. 61.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002687-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO XAVIER DE REZENDE (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono estes autos intimando a parte Autora para apresentar 

impugnação à contestação, no prazo de 10(dez) dias , 17 de julho de 2018 

ARLECI BENEVIDES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA 

ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 

36888400

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002001-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROVILMA APARECIDA DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono estes autos intimando a parte Autora para apresentar 

impugnação à contestação, no prazo de 10(dez) dias , 17 de julho de 2018 

ARLECI BENEVIDES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA 

ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 

36888400

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002078-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA TEXEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono estes autos intimando a parte Autora para apresentar 

impugnação à contestação, no prazo de 10(dez) dias , 17 de julho de 2018 

ARLECI BENEVIDES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA 

ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 

36888400

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002425-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA MARIA CARLOS DE LIMA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT0015088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono estes autos intimando a parte Autora para apresentar 

impugnação à contestação, no prazo de 10(dez) dias , 17 de julho de 2018 

ARLECI BENEVIDES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA 

ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 

36888400

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006606-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ORTIZ DE MIRANDA (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 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono estes autos intimando a parte Requerida para apresentar 

contrarrazões ao recurso interposto, no prazo de 15(quinze) dias , 17 de 

julho de 2018 ARLECI BENEVIDES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006918-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA RODRIGUES PARAGUASSU (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 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões ao recurso interposto, no prazo de 15(quinze) dias , 17 de 

julho de 2018 ARLECI BENEVIDES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001355-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE DOS SANTOS SILVA (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 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono estes autos intimando a parte Autora para apresentar 

impugnação à contestação, no prazo de 10(dez) dias , 17 de julho de 2018 

ARLECI BENEVIDES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA 

ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 

36888400

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001146-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON GREGORI MULLER DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono estes autos intimando a parte Autora para apresentar 

impugnação à contestação, no prazo de 10(dez) dias , 17 de julho de 2018 

ARLECI BENEVIDES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA 

ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 

36888400

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006809-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE LEITE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Tendo em vista que a autora alega ser segurada especial, na 

condição de trabalhadora rural, situação que deve ser comprovada por 

meio de prova documental corroborada por testemunhal, fixo, como ponto 

controvertido, a comprovação da atividade rural desempenhada pela parte 

requerente. Em prosseguimento, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 10 de outubro de 2018, às 14h45min, determinando, 

como meio de prova, o depoimento pessoal da parte autora e a inquirição 

das testemunhas eventualmente indicadas. Intimem-se as respectivas 

partes e seus procuradores, devendo ser observada a norma contida no 

art. 455, do CPC, no que se refere às testemunhas. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1005481-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BARBOSA DE LIRA (EMBARGANTE)

MARIA APOLONIA ORTIZ DE LIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS OAB - MT0011323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA NOVIS NEVES PEREIRA LIMA OAB - 672.824.901-04 

(PROCURADOR)

 

Vistos, Cuida-se de “Embargos de Terceiro” opostos por LUIZ BARBOSA 

DE LIRA e sua esposa em face do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, que, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa 

(1008989-96.2017.811.0002) proposta em face de Walace Santos 

Guimarães e outros, obteve a concessão da medida cautelar de 

indisponibilidade de bens e valores do demandado, resultando na penhora 

do bem imóvel descrito na matrícula 29.225, que, no entanto, segundo os 

embargantes, não mais pertence ao requerido apontado naquela demanda 

desde 30.7.1998, data em que se deu a sua aquisição pelos embargantes, 

conforme provam os documentos em anexo. Pede-se, pois, seja tornada 

sem efeito a penhora, liminarmente, ou deferida a manutenção de posse. É 

o relatório. Decido. De acordo com a documentação trazida com a petição 

inicial, resulta suficientemente demonstrado para a análise de momento o 

fato de o imóvel objeto da penhora realizada nos autos ter sido adquirido 

por meio de escritura de compra e venda pelos ora embargantes desde 

1998, verificando-se, ainda, que o imóvel vem sendo utilizado para 

funcionamento de uma autoescola, revelando-se, com isso, o exercício da 

posse do aludido bem, conforme se confere nos comprovantes de 

consumo de água, de pagamento de IPTU e nas declarações emitidas por 

particulares, tornando dispensável a realização de audiência de 

comprovação sumária da posse. Por outro lado, não se constata o 

indispensável perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, 

uma vez que a constrição judicial em apreço consiste em mera 
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indisponibilidade de bens, ou seja, na impossibilidade de alienação do 

imóvel por qualquer de suas formas, de modo que a urgência de 

providência para a tutela da invocada posse/propriedade dos 

embargantes só se justificaria no caso destes estarem prestes a dispor 

do bem e estivesse sendo impedidos de agirem assim por força da medida 

judicial, situação não ventilada nas razões expendidas na peça primeira. 

Ante o exposto, indefiro a medida liminar almejada. Cumpra-se o disposto 

no art. 334 do CPC, citando-se o demandado para audiência de 

conciliação, que designo para o dia 9 de outubro às 17h, observando-se 

as advertências legais para o ato. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003925-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA DE CASTRO SULZBACHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos, Tendo em vista minha ausência da comarca entre os dias 30 de 

julho e 2 de agosto do corrente ano, a fim de participar, como Coordenador 

do NAT - Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

do VI Congresso Médico Jurídico e da Saúde, devidamente autorizado pela 

Presidência do Tribunal de Justiça, redesigno para o dia 11.9.2018, às 

14h15min, a audiência anteriormente anunciada nos autos. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003925-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA DE CASTRO SULZBACHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos, Tendo em vista minha ausência da comarca entre os dias 30 de 

julho e 2 de agosto do corrente ano, a fim de participar, como Coordenador 

do NAT - Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

do VI Congresso Médico Jurídico e da Saúde, devidamente autorizado pela 

Presidência do Tribunal de Justiça, redesigno para o dia 11.9.2018, às 

14h15min, a audiência anteriormente anunciada nos autos. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003945-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELEN SIMONE REZENDE OAB - MT0021866A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos, Tendo em vista minha ausência da comarca entre os dias 30 de 

julho e 2 de agosto do corrente ano, a fim de participar, como Coordenador 

do NAT - Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

do VI Congresso Médico Jurídico e da Saúde, devidamente autorizado pela 

Presidência do Tribunal de Justiça, redesigno para o dia 11.9.2018, às 

14h30min, a audiência anteriormente anunciada nos autos. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003945-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELEN SIMONE REZENDE OAB - MT0021866A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos, Tendo em vista minha ausência da comarca entre os dias 30 de 

julho e 2 de agosto do corrente ano, a fim de participar, como Coordenador 

do NAT - Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

do VI Congresso Médico Jurídico e da Saúde, devidamente autorizado pela 

Presidência do Tribunal de Justiça, redesigno para o dia 11.9.2018, às 

14h30min, a audiência anteriormente anunciada nos autos. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004193-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DE OLIVEIRA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE OAB - RJ161187 (ADVOGADO)

LEONARDO RODRIGUES CALDAS OAB - RJ113756 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão de Impulsionamento Certifico que a 

contestação, bem como, a impugnação foram apresentadas 

tempestivamente. Impulsiono, ainda para intimar as partes sobre as provas 

que pretendem produzir

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004193-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DE OLIVEIRA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE OAB - RJ161187 (ADVOGADO)

LEONARDO RODRIGUES CALDAS OAB - RJ113756 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Número do Processo : 

1004193-62.2017.8.11.0002, : Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]. AUTOR: ELIETE DE OLIVEIRA 

SOUZA RÉU: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO 

EXECUTIVO - IBADE Vistos... Citada a ré ofertou sua contestação (Id. 

9103127), em que argui ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, 

considerando que a expedição do boleto de inscrição do concurso em 

discussão nos autos foi realizada pelo Estado do Mato Grosso, em 

específico, pela SEJUDH/MT – Secretaria de Estado e Justiça e Direitos 

Humanos, não havendo qualquer ingerência da ré, que alega ter apenas 

organizado o certame do ente público. A pretensão da autora tem por 

fundamento a ausência de registro de seu nome no concurso público 

realizado pelo Estado de Mato Grosso, argumentando que mesmo depois 

de pago a taxa de inscrição seu nome não constou na lista de candidatos. 

Ao que observo na guia de pagamento constante no Id. 8016112, foi 

confeccionada pela Secretaria de Estado de Fazenda na condição de 

“receita do concurso público-SISPEN”, não constando qualquer menção à 

empresa demandada. Ou seja, inobstante não poder concluir quanto à 

ilegitimidade de plano da empresa, visto que, a meu ver, dever-se-á 

perquirir quanto a eventual responsabilidade da empresa na confecção de 

lista de candidatos e cadernos de provas e documentos afins, o que 

depende de prova, certo é que a situação dos autos revela a necessidade 

de inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo, seja pela relação 

mantida com a ré, seja por ser a emissora do boleto da taxa de inscrição 

paga pela autora. Assim, determino ex officio a inclusão do Estado de 

Mato Grosso no polo passivo desta ação. Em decorrência, declino da 

competência deste juízo em favor de uma das Varas Especializadas de 

Fazenda Pública desta Comarca, para onde os autos deverão ser 

redistribuídos, devendo constar as homenagens deste juízo. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004193-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DE OLIVEIRA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE OAB - RJ161187 (ADVOGADO)

LEONARDO RODRIGUES CALDAS OAB - RJ113756 (ADVOGADO)

 

Vistos, Tendo em vista minha ausência da comarca entre os dias 30 de 

julho e 2 de agosto do corrente ano, a fim de participar, como Coordenador 

do NAT - Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

do VI Congresso Médico Jurídico e da Saúde, devidamente autorizado pela 

Presidência do Tribunal de Justiça, redesigno para o dia 11.9.2018, às 

14h45min, a audiência anteriormente anunciada nos autos. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004193-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DE OLIVEIRA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE OAB - RJ161187 (ADVOGADO)

LEONARDO RODRIGUES CALDAS OAB - RJ113756 (ADVOGADO)

 

Vistos, Tendo em vista minha ausência da comarca entre os dias 30 de 

julho e 2 de agosto do corrente ano, a fim de participar, como Coordenador 

do NAT - Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

do VI Congresso Médico Jurídico e da Saúde, devidamente autorizado pela 

Presidência do Tribunal de Justiça, redesigno para o dia 11.9.2018, às 

14h45min, a audiência anteriormente anunciada nos autos. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004193-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DE OLIVEIRA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE OAB - RJ161187 (ADVOGADO)

LEONARDO RODRIGUES CALDAS OAB - RJ113756 (ADVOGADO)

 

Vistos, Tendo em vista minha ausência da comarca entre os dias 30 de 

julho e 2 de agosto do corrente ano, a fim de participar, como Coordenador 

do NAT - Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

do VI Congresso Médico Jurídico e da Saúde, devidamente autorizado pela 

Presidência do Tribunal de Justiça, redesigno para o dia 11.9.2018, às 

14h45min, a audiência anteriormente anunciada nos autos. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005908-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERALDO FAVALESSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, do CPC. II) 

Com fulcro no art. 334, do CPC, designo para o dia 11 setembro de 2018, 

às 16h45min a audiência de conciliação, devendo ser citado o réu dos 

termos da ação para, querendo, no prazo legal contestá-la. Alegando-se 

na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, 

ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC), devendo 

constar no mandado a observação de que a citação deverá ocorrer pelo 

menos 20 (vinte) dias antes da audiência, conforme estabelece o art. 334, 

caput, do CPC. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005908-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERALDO FAVALESSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, do CPC. II) 

Com fulcro no art. 334, do CPC, designo para o dia 11 setembro de 2018, 

às 16h45min a audiência de conciliação, devendo ser citado o réu dos 

termos da ação para, querendo, no prazo legal contestá-la. Alegando-se 

na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, 

ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC), devendo 

constar no mandado a observação de que a citação deverá ocorrer pelo 

menos 20 (vinte) dias antes da audiência, conforme estabelece o art. 334, 

caput, do CPC. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005525-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIL MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

Vistos, Cuida-se de “Ação de Cobrança de Diferenças Remuneratórias 

(URV)” proposta por ADEVAIL MARIA DA SILVA, qualificada nos autos, 

em face do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/MT, pessoa 

jurídica de direito público interno, igualmente qualificado, na qual se requer, 

liminarmente, seja incorporado à remuneração da autora o percentual de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) referente à perda salarial 

ocorrida quando da conversão da moeda para URV. Sustenta-se que a 

fórmula que converteu os salários dos servidores de Cruzeiro Real para 

URV foi realizada equivocadamente e que diante das sucessivas 

alterações do valor da URV frente à inflação, houve perda salarial para os 

servidores públicos, prejudicando, assim, a requerente, que perdeu a 

correção salarial no equivalente ao percentual de 11,98%. É a síntese do 

necessário. Decido. Para a concessão da medida prevista no art. 300 do 

Código de Processo Civil, que fala da tutela provisória de urgência, seja de 

natureza cautelar ou antecipada, faz-se necessária a análise de 

verificação da presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou 

de risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, a parte autora não 

se desincumbiu do ônus de demonstrar, de plano, os requisitos 

necessários à concessão do pleito, haja vista que os documentos 

carreados aos autos são insuficientes a demonstrar ou fazer presumir a 

ocorrência da comentada perda salarial. Ou seja, não se evidencia na 

atual fase processual o correto valor a ser acrescido aos seus 

vencimentos, só possível através de perícia técnica, o que exige dilação 

probatória. Ademais, não resta evidenciado o alegado fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação, caso a providência pretendida só 

seja deferida ao final da demanda. Diante do exposto, indefiro o pedido de 

tutela de urgência em sua modalidade antecipatória. Considerando que 

ambas as partes demonstraram o desinteresse na realização da audiência 

de conciliação, determino seja citado o ente público municipal para, 

querendo, contestar a ação. Alegando-se na peça de defesa qualquer 

das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte autora no 

prazo de 15 dias (art. 351, CPC). Defiro a gratuidade da justiça nos moldes 

pleiteados (art. 98, do CPC). Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005525-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIL MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

Vistos, Cuida-se de “Ação de Cobrança de Diferenças Remuneratórias 

(URV)” proposta por ADEVAIL MARIA DA SILVA, qualificada nos autos, 
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em face do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/MT, pessoa 

jurídica de direito público interno, igualmente qualificado, na qual se requer, 

liminarmente, seja incorporado à remuneração da autora o percentual de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) referente à perda salarial 

ocorrida quando da conversão da moeda para URV. Sustenta-se que a 

fórmula que converteu os salários dos servidores de Cruzeiro Real para 

URV foi realizada equivocadamente e que diante das sucessivas 

alterações do valor da URV frente à inflação, houve perda salarial para os 

servidores públicos, prejudicando, assim, a requerente, que perdeu a 

correção salarial no equivalente ao percentual de 11,98%. É a síntese do 

necessário. Decido. Para a concessão da medida prevista no art. 300 do 

Código de Processo Civil, que fala da tutela provisória de urgência, seja de 

natureza cautelar ou antecipada, faz-se necessária a análise de 

verificação da presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou 

de risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, a parte autora não 

se desincumbiu do ônus de demonstrar, de plano, os requisitos 

necessários à concessão do pleito, haja vista que os documentos 

carreados aos autos são insuficientes a demonstrar ou fazer presumir a 

ocorrência da comentada perda salarial. Ou seja, não se evidencia na 

atual fase processual o correto valor a ser acrescido aos seus 

vencimentos, só possível através de perícia técnica, o que exige dilação 

probatória. Ademais, não resta evidenciado o alegado fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação, caso a providência pretendida só 

seja deferida ao final da demanda. Diante do exposto, indefiro o pedido de 

tutela de urgência em sua modalidade antecipatória. Considerando que 

ambas as partes demonstraram o desinteresse na realização da audiência 

de conciliação, determino seja citado o ente público municipal para, 

querendo, contestar a ação. Alegando-se na peça de defesa qualquer 

das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte autora no 

prazo de 15 dias (art. 351, CPC). Defiro a gratuidade da justiça nos moldes 

pleiteados (art. 98, do CPC). Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005528-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

Vistos, Cuida-se de “Ação de Cobrança de Diferenças Remuneratórias 

(URV)” proposta por CLAUDIA PATRICIA DA SILVA, qualificada nos autos, 

em face do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/MT, pessoa 

jurídica de direito público interno, igualmente qualificado, na qual se requer, 

liminarmente, seja incorporado à remuneração da autora o percentual de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) referente à perda salarial 

ocorrida quando da conversão da moeda para URV. Sustenta-se que a 

fórmula que converteu os salários dos servidores de Cruzeiro Real para 

URV foi realizada equivocadamente e que diante das sucessivas 

alterações do valor da URV frente à inflação, houve perda salarial para os 

servidores públicos, prejudicando, assim, a requerente, que perdeu a 

correção salarial no equivalente ao percentual de 11,98%. É a síntese do 

necessário. Decido. Para a concessão da medida prevista no art. 300 do 

Código de Processo Civil, que fala da tutela provisória de urgência, seja de 

natureza cautelar ou antecipada, faz-se necessária a análise de 

verificação da presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou 

de risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, a parte autora não 

se desincumbiu do ônus de demonstrar, de plano, os requisitos 

necessários à concessão do pleito, haja vista que os documentos 

carreados aos autos são insuficientes a demonstrar ou fazer presumir a 

ocorrência da comentada perda salarial. Ou seja, não se evidencia na 

atual fase processual o correto valor a ser acrescido aos seus 

vencimentos, só possível através de perícia técnica, o que exige dilação 

probatória. Ademais, não resta evidenciado o alegado fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação, caso a providência pretendida só 

seja deferida ao final da demanda. Diante do exposto, indefiro o pedido de 

tutela de urgência em sua modalidade antecipatória. Cite-se o réu dos 

termos da ação para, querendo, contestá-la. Alegando-se na peça de 

defesa qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a 

parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC). Defiro a gratuidade da 

justiça nos moldes pleiteados (art. 98, do CPC). Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005579-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, I) Cuida-se de “Ação Previdenciária de Concessão de 

Auxílio-Doença c/c Pedido de Conversão em Aposentadoria por Invalidez 

c/c com Pedido de Tutela Antecipada” proposta por SIRLEI DA SILVA, em 

face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, autarquia 

federal, qualificada nos autos, na qual se objetiva, em síntese, a 

implantação do auxílio-doença com posterior conversão em aposentadoria 

por invalidez. Relata-se que a autora requereu o benefício junto ao INSS 

em razão de estar enferma, porém o pedido foi negado sob o argumento 

de que não havia sido constatada a alegada incapacidade laboral, o que 

não é verdade, já que ela sofre de graves problemas de saúde, que a 

tornam incapaz de exercer quaisquer atividades laborais. Pede-se, assim, 

a concessão da antecipação de tutela, a fim de que o benefício de 

auxílio-doença seja implantado e mantido até a conversão em 

aposentadoria por invalidez. O pedido veio acompanhado de 

encaminhamento médico e laudo médico. É o relatório. Decido. Prevê o art. 

300 do Código de Processo Civil (CPC), que a tutela de urgência poderá 

ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito ou para evitar um prejuízo grave ou irreparável enquanto dura o 

processo ou ao resultado útil deste. No caso dos autos, verifica-se que a 

inicial veio acompanhada de documentos médicos atestando o quadro 

clínico da autora. Todavia, o INSS, em perícia médica, não constatou a 

alegada incapacidade (pág. 15), o que significa dizer que a existência de 

conflitos entre as conclusões das perícias médicas realizadas pelo INSS, 

contrárias à pretensão da requerente, afasta o requisito da probabilidade 

do direito, tendo em vista que a matéria só poderá ser desvendada 

através de produção de prova judicial que ateste a incapacidade 

laborativa da autora (TRF3 – Agravo de Instrumento 594480/SP – rel. Des. 

Federal Fausto de Sanctis – Sétima Turma – 2.10.2017 – publicação 

17.10.2017). No mesmo sentido: "RECURSO AGRAVO INSTRUMENTO – 

INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE 

PROVA PERICIAL COMPROBATÓRIA DA ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE LABORAL – ATESTADO MÉDICO PASSADO 

POR FACULTATIVO PARTICULAR – DOCUMENTO INSUFICIENTE PARA 

DESCONSTITUIR A PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS – AGRAVO IMPROVIDO. A concessão de antecipação 

de tutela deferindo benefício previdenciário do auxilio doença, necessita 

de comprovação através de perícia médica dotada de força probatória 

suficiente para comprovar a alegada impossibilidade de desempenho da 

atividade laboral por parte da segurada." (TJMT – Agravo de Instrumento 

8305/2011 – rel. Des. Gilberto Giraldelli – Segunda Câmara de Direito 

Público e Coletivo – 14.6.2011 – publicação 23.6.2011). Diante do exposto, 

indefiro a tutela provisória. Defiro a gratuidade nos moldes pleiteados (art. 

98 do CPC). II) Considerando o Ofício AGU/PF-MT/DPREV n.º 07/2018, no 

tocante à prova pericial em ações previdenciárias, determino, desde logo, 

a realização de prova pericial técnica, nomeando, com fulcro no art. 465 

do CPC, o Dr. João Leopoldo Baçan (CRM-MT 5753), já cadastrado no 

Sistema AJC/CJF (Assistência Judiciária Gratuita Federal), a fim de atestar 

eventual deformidade de membro da parte autora e/ou incapacidade, 

cabendo às partes, em 15 dias, contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, indicar o assistente técnico e formular quesitos (§ 1º, 

art. 465, CPC). Deverá o senhor perito cumprir escrupulosamente o 

encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 466, CPC), respondendo aos quesitos formulados pelas 

partes, bem como apresentando o laudo correspondente na secretaria no 

prazo máximo de 10 dias após realização da perícia. Quanto aos 

honorários periciais, assinalo que, de acordo com a Resolução n. 

305/2014, do Conselho da Justiça Federal, que dispõe sobre o cadastro e 

a nomeação de profissionais e o pagamento de honorários a advogados 

dativos, curadores, peritos, tradutores e intérpretes, em casos de 

assistência judiciária gratuita, no âmbito da Justiça Federal e da jurisdição 

federal delegada, a fixação dos honorários dos peritos, tradutores e 

intérpretes, observará os limites mínimos e máximos estabelecidos no 
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anexo da referida resolução, podendo, o magistrado, em situações 

excepcionais, mediante decisão fundamentada, arbitrar honorários até o 

limite de três vezes o valor máximo previsto, que é de R$ 200,00 

(duzentos reais). No caso em estudo, flagrante é a verificação da 

excepcionalidade referida acima, visualizada no grau de especialização do 

Sr. Perito, na complexidade dos trabalhos, bem como na dificuldade de se 

encontrar profissionais nesta comarca dispostos a aceitarem o encargo, 

dado o pequeno valor que é atribuído, o que tem trazido prejuízo às partes 

e à prestação jurisdicional, já que a maioria das ações envolvendo 

questões previdenciárias é demandada por idosos, que têm prioridade 

absoluta na tramitação dos feitos. Desse modo, dada a excepcionalidade 

do caso ora reconhecida, arbitro os honorários no importe de R$ 500,00 

(quinhentos reais), cabendo assinalar que a aludida resolução cumpre o 

disposto no inciso II, § 3º, do art. 95, do CPC, dispensando, assim, a 

aplicação da Resolução 232 do Conselho Nacional de Justiça. Designo 

para o dia 27 de setembro de 2018, a partir das 13h30min, nas 

dependências deste Fórum, mais precisamente na sala de convivência, a 

realização do ato, devendo ser intimadas as partes, seus advogados e 

eventuais assistentes técnicos para comparecimento, lembrando que a 

parte autora deverá trazer consigo todos os exames já realizados, 

inclusive os mais recentes, para facilitar os trabalhos. Decorrido em 

branco o prazo de 10 dias contados da intimação das partes e dos 

eventuais assistentes técnicos acerca do laudo pericial, requisite-se o 

pagamento dos honorários periciais através do AJC/CJF referido acima. 

Cientifique-se o Sr. Perito sobre o teor desta decisão. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005587-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA RONDON DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA RONDON DE SOUZA OAB - MT23441/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO ESTADUAL DO 

ESTA DO DE MATO GROSO (IMPETRADO)

 

Vistos, Analisando-se os autos, observa-se que a impetrante indica como 

autoridade coatora o “Diretor Presidente do Departamento de Trânsito do 

Estado de Mato Grosso, com endereço à Av. Hélio Ribeiro, nº 1000, Centro 

Político Administrativo, Cuiabá-MT, CEP: 78048-910”, o que enseja o 

declínio da competência em favor do Juízo da Vara Especializada da 

Fazenda Pública daquela comarca, por força das normas previstas de que 

a competência para julgamento de mandado de segurança é definida de 

acordo com a categoria e a sede funcional da autoridade impetrada, 

portanto, absoluta. (STJ - REsp 257556/PR; 5ª Turma-Ministro FELIX 

FISCHER - j. 11/09/2001; STJ - CC 3172/SP; Conflito de Competência - 

199). Desse modo, declino da competência em favor do Juízo de uma das 

Varas Especializadas da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, para onde 

deverão ser remetidos os presentes autos, após baixas e anotações de 

estilo, com urgência. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005589-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ANTONIO ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade nos moldes pleiteados (art. 98 do CPC). II) 

Considerando o Ofício AGU/PF-MT/DPREV n.º 07/2018, no tocante à prova 

pericial em ações previdenciárias, determino, desde logo, a realização de 

prova pericial técnica, nomeando, com fulcro no art. 465 do CPC, o Dr. 

João Leopoldo Baçan (CRM-MT 5753), já cadastrado no Sistema AJC/CJF 

(Assistência Judiciária Gratuita Federal), a fim de atestar eventual 

deformidade de membro da parte autora e/ou incapacidade, cabendo às 

partes, em 15 dias, contados da intimação do despacho de nomeação do 

perito, indicar o assistente técnico e formular quesitos (§ 1º, art. 465, 

CPC). Deverá o senhor perito cumprir escrupulosamente o encargo que 

lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, 

CPC), respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

10 dias após realização da perícia. Quanto aos honorários periciais, 

assinalo que, de acordo com a Resolução n. 305/2014, do Conselho da 

Justiça Federal, que dispõe sobre o cadastro e a nomeação de 

profissionais e o pagamento de honorários a advogados dativos, 

curadores, peritos, tradutores e intérpretes, em casos de assistência 

judiciária gratuita, no âmbito da Justiça Federal e da jurisdição federal 

delegada, a fixação dos honorários dos peritos, tradutores e intérpretes, 

observará os limites mínimos e máximos estabelecidos no anexo da 

referida resolução, podendo, o magistrado, em situações excepcionais, 

mediante decisão fundamentada, arbitrar honorários até o limite de três 

vezes o valor máximo previsto, que é de R$ 200,00 (duzentos reais). No 

caso em estudo, flagrante é a verificação da excepcionalidade referida 

acima, visualizada no grau de especialização do Sr. Perito, na 

complexidade dos trabalhos, bem como na dificuldade de se encontrar 

profissionais nesta comarca dispostos a aceitarem o encargo, dado o 

pequeno valor que é atribuído, o que tem trazido prejuízo às partes e à 

prestação jurisdicional, já que a maioria das ações envolvendo questões 

previdenciárias é demandada por idosos, que têm prioridade absoluta na 

tramitação dos feitos. Desse modo, dada a excepcionalidade do caso ora 

reconhecida, arbitro os honorários no importe de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), cabendo assinalar que a aludida resolução cumpre o disposto no 

inciso II, § 3º, do art. 95, do CPC, dispensando, assim, a aplicação da 

Resolução 232 do Conselho Nacional de Justiça. Designo para o dia 27 de 

setembro de 2018, a partir das 13h30min, nas dependências deste Fórum, 

mais precisamente na sala de convivência, a realização do ato, devendo 

ser intimadas as partes, seus advogados e eventuais assistentes 

técnicos para comparecimento, lembrando que a parte autora deverá 

trazer consigo todos os exames já realizados, inclusive os mais recentes, 

para facilitar os trabalhos. Decorrido em branco o prazo de 10 dias 

contados da intimação das partes e dos eventuais assistentes técnicos 

acerca do laudo pericial, requisite-se o pagamento dos honorários 

periciais através do AJC/CJF referido acima. Cientifique-se o Sr. Perito 

sobre o teor desta decisão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005757-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA ROSALIA DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade nos moldes pleiteados (art. 98 do CPC). II) 

Considerando o Ofício AGU/PF-MT/DPREV n.º 07/2018, no tocante à prova 

pericial em ações previdenciárias, determino, desde logo, a realização de 

prova pericial técnica, nomeando, com fulcro no art. 465 do CPC, o Dr. 

João Leopoldo Baçan (CRM-MT 5753), já cadastrado no Sistema AJC/CJF 

(Assistência Judiciária Gratuita Federal), a fim de atestar eventual 

deformidade de membro da parte autora e/ou incapacidade, cabendo às 

partes, em 15 dias, contados da intimação do despacho de nomeação do 

perito, indicar o assistente técnico e formular quesitos (§ 1º, art. 465, 

CPC). Deverá o senhor perito cumprir escrupulosamente o encargo que 

lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, 

CPC), respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

10 dias após realização da perícia. Quanto aos honorários periciais, 

assinalo que, de acordo com a Resolução n. 305/2014, do Conselho da 

Justiça Federal, que dispõe sobre o cadastro e a nomeação de 

profissionais e o pagamento de honorários a advogados dativos, 

curadores, peritos, tradutores e intérpretes, em casos de assistência 

judiciária gratuita, no âmbito da Justiça Federal e da jurisdição federal 

delegada, a fixação dos honorários dos peritos, tradutores e intérpretes, 

observará os limites mínimos e máximos estabelecidos no anexo da 

referida resolução, podendo, o magistrado, em situações excepcionais, 

mediante decisão fundamentada, arbitrar honorários até o limite de três 

vezes o valor máximo previsto, que é de R$ 200,00 (duzentos reais). No 

caso em estudo, flagrante é a verificação da excepcionalidade referida 

acima, visualizada no grau de especialização do Sr. Perito, na 

complexidade dos trabalhos, bem como na dificuldade de se encontrar 

profissionais nesta comarca dispostos a aceitarem o encargo, dado o 

pequeno valor que é atribuído, o que tem trazido prejuízo às partes e à 

prestação jurisdicional, já que a maioria das ações envolvendo questões 

previdenciárias é demandada por idosos, que têm prioridade absoluta na 
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tramitação dos feitos. Desse modo, dada a excepcionalidade do caso ora 

reconhecida, arbitro os honorários no importe de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), cabendo assinalar que a aludida resolução cumpre o disposto no 

inciso II, § 3º, do art. 95, do CPC, dispensando, assim, a aplicação da 

Resolução 232 do Conselho Nacional de Justiça. Designo para o dia 27 de 

setembro de 2018, a partir das 13h30min, nas dependências deste Fórum, 

mais precisamente na sala de convivência, a realização do ato, devendo 

ser intimadas as partes, seus advogados e eventuais assistentes 

técnicos para comparecimento, lembrando que a parte autora deverá 

trazer consigo todos os exames já realizados, inclusive os mais recentes, 

para facilitar os trabalhos. Decorrido em branco o prazo de 10 dias 

contados da intimação das partes e dos eventuais assistentes técnicos 

acerca do laudo pericial, requisite-se o pagamento dos honorários 

periciais através do AJC/CJF referido acima. Cientifique-se o Sr. Perito 

sobre o teor desta decisão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002848-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MESSIAS SANTOS BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO)

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. JOÃO MESSIAS SANTOS BARROS, devidamente qualificado nos 

autos, ingressou com a presente “Ação Ordinária de Cobrança” em face 

do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT, pessoa jurídica de direito público 

também qualificado nos autos, objetivando o recebimento das diferenças 

salariais do seu enquadramento, pelos fatos e fundamentos expostos na 

peça primeira. Relata ter ingressado no serviço público em 22.11.2002, no 

cargo de fiscal sanitário, tendo sido enquadrado por meio da Portaria n. 

711/2012 na classe B, nível 10, mas que somente a partir de maio de 2013 

passou a receber o valor correspondente à promoção recebida. Diz que o 

réu lhe pagou alguns meses das diferenças que lhe eram devidas, exceto 

nos meses de abril a agosto de 2012, enfatizando que as diferenças 

pagas não foram efetuadas com os seus reflexos, gerando uma diferença 

mensal de R$ 31,31 (trinta e um reais e trinta e um centavos) no período 

compreendido entre maio a novembro de 2013. Alega, ainda, não ter 

recebido o terço de férias dos períodos gozados em 2012 e 2014 e, por 

tais motivos, pede a condenação do réu ao pagamento das verbas 

salariais que lhes são devidas, acrescidas de juros e correção monetária, 

além de honorários advocatícios no percentual de 20%. Junta diversos 

documentos. Em contestação, o réu alega que o autor não faz jus às 

diferenças de enquadramento no período de abril a agosto de 2012, uma 

vez que a Portaria n. 711/2012 fixou os efeitos financeiros a partir de 

25.9.2012 e, por isso, pede a improcedência do pleito. É o relatório. 

Decido. O processo comporta o julgamento antecipado do mérito, uma vez 

que a matéria em questão versa apenas sobre direito, permitindo, assim, a 

decisão definitiva, sem a necessidade de maior dilação probatória, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Como se observa nos 

autos e, particularmente, no sucinto relatório, a questão a ser enfrentada 

reside na aferição do apontado direito do requerente de receber as 

diferenças salariais do seu enquadramento na classe B, nível 10, bem 

como de dois terços de férias tidos como não pagos pelo réu. Segundo se 

infere da “vida funcional” do servidor, este foi enquadrado no nível 10, 

classe B em 2012, por meio da Portaria n. 711/2012, com efeitos 

financeiros a partir de 25.9.2012. Nesse passo, as pretendidas diferenças 

do período de abril a agosto de 2012 não lhes são devidas. No que se 

refere ao alegado pagamento a menor das diferenças do enquadramento 

no período compreendido entre maio a novembro de 2013, por não ter sido 

calculado com seus reflexos, cumpre anotar que, de acordo com o art. 3º, 

da Lei n. 3.757/2012, que alterou o anexo II, da Lei Complementar n. 

3.453/2010, estabelecendo o salário do agente sanitário nível B, classe 10 

no valor de R$ 2.772,00 (dois mil, setecentos e setenta e dois reais), 

previu a incorporação desse valor em duas parcelas que deveriam ser 

pagas da seguinte forma: “I – 50% (cinquenta por cento) do seu valor a 

partir de setembro/2013, fazendo jus os fiscais a apenas 50% (cinquenta 

por cento da verba indenizatória). II – 50% (cinquenta por cento) a parti de 

setembro/2014.” A despeito disso, nota-se das fichas financeiras 

carreadas aos autos, que essas diferenças foram pagas ao servidor em 

parcelas mensais entre os meses de abril a dezembro 2013, já que a partir 

de janeiro de 2014 o autor passou a perceber o salário que lhe era devido 

no valor de R$ 2.772,00 (dois mil, setecentos e setenta e dois reais). 

Verifica-se, ainda, que de agosto de 2012 a dezembro de 2013 o autor 

percebeu salário no valor de R$ 1.276,27 (um mil, duzentos e setenta e 

seis reais e vinte e sete centavos), gerando, assim, uma diferença mensal 

de R$ 1.495,73 (um mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e 

três centavos), com valor total de R$ 25.427,41 (vinte e cinco mil, 

quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e um centavos). Assim, 

levando-se em conta que as parcelas pagas ao servidor a título de 

diferença de enquadramento somam o total de R$ 23.980,82 (vinte e três 

mil, novecentos e oitenta reais e oitenta e dois centavos), resta, ainda, 

uma diferença a ser paga no valor de R$ 1.446,59 (um mil, quatrocentos e 

quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos). Quanto ao terço de 

férias do benefício usufruído em 2012 e em 2014, claramente se vê da 

vida funcional do servidor, bem como das fichas financeiras contidas nos 

autos, que, de fato, tais valores não lhe foram pagos, impondo-se, assim, 

o acolhimento do pleito. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o 

pedido formulado na “Ação Ordinária de Cobrança” proposta por João 

Messias Santos Barros em face do Município de Várzea Grande, 

condenando este ao pagamento das diferenças salariais de 

enquadramento do servidor no cargo de fiscal sanitário nível 10, classe B, 

no valor de R$ 1.446,59 (um mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e 

cinquenta e nove centavos), mais os dois terços de férias 

correspondentes aos períodos usufruídos em 16.7.2012 a 14.8.2012; em 

2.1.2014 a 17.1.2014 e em 23.6.2014 a 7.7.2014 (Id. 12743561), 

declarando, assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Os valores deverão ser corrigidos e 

acrescidos de juros até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês 

(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E 

a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 

0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros 

de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção 

monetária: IPCA-E. Considerando que o autor decaiu de parte considerável 

do pedido (dano moral), cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do 

CPC, onde se lê que “serão proporcionalmente distribuídas” entre os 

litigantes “as despesas”. Por outro lado, de acordo com o estabelecido no 

art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das 

custas e despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, condeno apenas o autor a 

pagar metade das custas e despesas processuais e ambas as partes ao 

pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, II, do CPC, 

a ser suportado em igual proporção entre as partes. Suspendo, porém, a 

cobrança pelo período de 5 anos em relação à parte autora por ser 

beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, do CPC). Processo não 

sujeito ao reexame necessário (art. 496, CPC). Havendo interposição de 

recurso e apresentadas ou não as contrarrazões dentro do prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. Transitada em julgado, dê-se 

baixa, anote-se e arquive-se. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003183-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINA PIRES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. JUSTINE PIRES DOS SANTOS FARIA, devidamente qualificada nos 

autos, ingressou com “Ação Declaratória Cumulada com Cobrança” em 

face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT, pessoa jurídica de direito 

público também qualificado nos autos, objetivando o seu enquadramento 

na classe C, nível 3, bem como o recebimento das diferenças salariais do 

seu enquadramento na função de auxiliar de serviços gerais, carga 

horária 30h, retroativas maio de 2013, conforme prevê a Lei n. 3.507/2010. 

Relata ter ingressado no serviço público em 15 de janeiro de 2009 e ter 

sido enquadrado na classe B – nível 1 em 2012, por ter preenchido os 

requisitos necessários à época. Alega que em 8 de maio de 2013 efetuou 

requerimento administrativo, juntando curso profissionalizante de 200 
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horas, a fim de obter a promoção para a classe C, porém não obteve êxito. 

Por tais motivos, pede a procedência do pedido, a fim de que o réu seja 

condenado a realizar o seu enquadramento, bem como a pagar as 

diferenças retroativas a 8 de maio de 2013 até o efetivo enquadramento, 

com correção e juros moratórios. Junta diversos documentos. Em 

contestação, o réu alega que a autora não faz jus ao enquadramento no 

nível 3, classe C, desde 8.5.2013, uma vez que ela ingressou na 

administração pública em 15.1.2009, foi enquadrada na classe B em 

15.1.2012 e somente em 15.1.2014 passou a ostentar direito de elevação 

para a classe C e a partir de 15 de janeiro de 2015 para o nível 3. 

Esclarece que o interstício para a promoção é de três anos de efetivo 

exercício em cada nível de dois anos para progressão de classe da 

carreira em por essa razão, não tendo a autora alcançado tempo 

suficiente em 8.5.2013, não faz ela jus ao enquadramento almejado. Pede, 

pois, a improcedência do pleito. Em impugnação, a autora concorda com 

os termos da contestação, afirmando que o enquadramento pretendido é 

incontroverso, de modo que que o pedido deve ser julgado procedente, 

fixando-se o termo inicial do enquadramento nos moldes pretendidos pelo 

réu. É o relatório. Decido. O processo comporta o julgamento antecipado 

do mérito, uma vez que a matéria em questão versa apenas sobre direito, 

permitindo, assim, a decisão definitiva, sem a necessidade de maior 

dilação probatória, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

Como se observa nos autos e, particularmente, no sucinto relatório, a 

questão a ser enfrentada reside na aferição do apontado direito da 

requerente de ser enquadrada no nível 3, classe C, bem como de receber 

as diferenças salariais desse enquadramento. A questão não merece 

maiores delongas, uma vez que o réu reconhece o direito da servidora de 

ser elevada no nível e na classe pretendidos, esclarecendo, porém, que a 

data inicial do enquadramento deve ser a partir de 15.1.2015 para o nível 3 

e partir de 15.1.2014 para a classe C, termos com os quais a autora 

concorda, segundo se infere da impugnação à contestação. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na “Ação 

Declaratória Cumulada com Cobrança” proposta por Justina Pires dos 

Santos Faria em face do Município de Várzea Grande, condenando este a 

realizar o enquadramento da servidora no cargo de auxiliar de serviços 

gerais nível 3 a partir de 15.1.2014 e na classe C, a partir de 15.1.2015, 

com o pagamento das diferenças salariais correspondentes e seus 

reflexos, conforme tabela nível elementar da Lei n. 3.507/2010, 

declarando, assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Os valores deverão ser corrigidos e 

acrescidos de juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês 

(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E 

a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 

0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros 

de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção 

monetária: IPCA-E. Considerando que a autora decaiu de parte 

considerável do pedido, cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do 

CPC, onde se lê que “serão proporcionalmente distribuídas” entre os 

litigantes “as despesas”. Por outro lado, de acordo com o estabelecido no 

art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das 

custas e despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, condeno apenas a parte 

autora a pagar metade das custas e despesas processuais e ambas as 

partes ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser 

fixado quando da liquidação do julgado (art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC), a 

ser suportado na proporção de 40% pela parte autora e 60% pela parte 

ré. Suspendo, porém, a cobrança pelo período de 5 anos em relação à 

parte autora por ser beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, do CPC). 

Processo sujeito ao reexame necessário (Súmula 490 do STJ). Havendo 

interposição de recurso e apresentadas ou não as contrarrazões dentro 

do prazo legal, à instância superior para os devidos fins. Transitada em 

julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003175-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINETE AUXILIADORA NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. CLAUDINETE AUXILIADORA NASCIMENTO, devidamente 

qualificada nos autos, propôs a presente “Ação de Cobrança” em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, pertencer aos 

quadros de servidores públicos do Município de Várzea Grande desde 

29.10.2012, exercendo o cargo de Técnico de Desenvolvimento 

Educacional, conforme documentos juntados aos autos. Relata que à 

época de sua nomeação possuía nível superior, porém foi enquadrada na 

classe A, nível 1, e que atualmente permanece na mesma posição, 

percebendo salário de R$ 1.071,21 (um mil, setenta e um reais e vinte e um 

centavos). Argumenta que já deveria ter sido enquadrada no nível 2, 

classe B desde outubro de 2015, quando completou 3 (três) anos de 

serviço e requereu sua mudança de classe, cujo salário deveria ser de R$ 

1.703,21 (um mil, setecentos e três reais e vinte e um centavos). Diz que 

vem sofrendo uma perda salarial mensal de R$ 632,60 (seiscentos e trinta 

e dois reais e sessenta centavos) e pede a condenação do réu ao 

pagamento das diferenças do enquadramento no valor de R$ 12.505,44 

(doze mil, quinhentos e cinco reais e quarenta e quatro centavos). A inicial 

veio acompanhada de documentos. Em contestação, o réu reconhece o 

direito da servidora ao enquadramento na classe B, nível 2, porém 

esclarece que o reajuste concedido pela Lei Municipal n. 5.093/2015 ainda 

não estava integralizado em novembro de 2015, de modo que valor a ser 

utilizado como base de cálculo é aquele contido na Lei Municipal n. 

4.007/2014 até dezembro de 2015. Em impugnação à contestação, a 

autora refuta as alegações do réu e pede a procedência do pleito. É o 

relatório. Decido. O presente feito comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de produção de outras provas, 

impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Como se observa nos autos e, particularmente, no sucinto 

relatório, a questão a ser enfrentada reside na aferição do apontado 

direito da requerente de ser elevada para a classe B, nível 2, no cargo de 

Técnico de Desenvolvimento Educacional, desde outubro de 2015. O 

invocado direito está alicerçado, primeiramente, na Lei Federal n. 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional e prescreve, em seu art. 67, o seguinte: “Os sistemas 

de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, 

assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de 

carreira do magistério público: I - ingresso exclusivamente por concurso 

público de provas e títulos; II - aperfeiçoamento profissional continuado, 

inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim; III - piso 

salarial profissional; IV - progressão funcional baseada na titulação ou 

habilitação, e na avaliação do desempenho; V - período reservado a 

estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho; VI - 

condições adequadas de trabalho.” Como se vê acima, os profissionais da 

educação fazem jus, realmente, inclusive nos termos dos estatutos e dos 

planos de carreira do magistério público, à progressão funcional com base 

nos títulos ou na habilitação e na avaliação do desempenho, vez que se 

está a cuidar aqui de valorização profissional. Nessa mesma linha, a Lei 

Municipal n. 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal 

de Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, depois de 

assegurar, em seu art. 18, que a progressão funcional profissional da 

educação dar-se-á por promoção nas classes e progressão nos níveis, 

estabelece a partir do art. 19 o seguinte: “Art. 19 - A progressão dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á 

em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o 

interstício de três (03) anos. Parágrafo único – Os níveis de progressão 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha 

horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 20 – 

A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em 

instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica. § 1º - O interstício para 

promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica. § 2º - A avaliação de 

desempenho e a de conhecimento será realizada a cada três anos de 

acordo com os critérios definidos em lei própria. § 3º - O interstício para 

promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício 

profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, 

Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte 

Administrativo Educacional. § 4º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 

1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se 

automaticamente. Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação 
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Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude do tempo de 

serviço, a cada 03 (três) anos, com percentual de 2% (dois pontos 

percentuais) ao final de cada ano acrescido sobre o valor do subsídio. 

Parágrafo único – As classes de promoção dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturadas em linha vertical de acesso, 

identificada por 10 (dez) arábicos, de 1 a 10. Art. 23. Os níveis de 

progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras, de A a E. Parágrafo único – Os 

níveis são estruturados segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: a) – Nível A – habilitação 

específica de nível médio-magistério; b) – Nível B – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena e/ou formação nos esquemas I e II, conforme Parecer 151/70 do 

Ministério de Educação, aprovado em 6 de fevereiro de 1970; (...)” A Lei 

Complementar n. 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar 

n. 3.797/2012 e dá outras providências, prevê o seguinte: Art. 1.º - A lei 

complementar nº. 3.797/2012 passará a viger com as seguintes 

alterações: (...) Art. 19 – (...) Parágrafo Único – As classes de progressão 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha 

horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 21 – 

A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe 

para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos 

ininterruptos. Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por até cinco (05) letras de A a E. Art. 23 – As Classes de 

progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Parágrafo Único – As 

classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: a) – Classe A – habilitação 

específica de nível médio-magistério; b) – Classe B – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena; c) – Classe C – habilitação específica de grau superior em nível de 

graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, 

atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação; d) – Classe D – 

habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de 

educação relacionada com sua habilitação. e) – Classe E – habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada 

com sua habilitação. Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de 

Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento 

Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são 

estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) 

Letras de A a D. § 1° – As classes são estruturadas segundo os graus de 

formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: (...) II – 

Técnico em Desenvolvimento Educacional: a) Classe A – formação em 

ensino médio; b) Classe B – habilitação em grau superior em nível de 

graduação; c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso de 

especialização; d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de 

mestrado ou doutorado na área de atuação. Desse modo, só há falar em 

promoção se, além de demonstrado o interstício de três anos de efetivo 

exercício em cada classe da carreira do magistério público municipal, 

resultar comprovada a avaliação de desempenho favorável, a qualificação 

profissional em instituições credenciadas e, ainda, as aferições periódicas 

de conhecimento do professor, de acordo com o estabelecido nos 

referidos artigos, que se mostra em clara sintonia com o dispositivo 67 da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Contudo, no caso dos 

autos, deve ser aplicado o disposto no § 4º do art. 20 da Lei n. 

3.797/2012, que cuida da promoção automática, uma vez que a 

Administração Pública manteve-se inerte nas vezes em que fora 

provocada, deixando de regulamentar o processo de avaliação no prazo 

assinalado na lei, inviabilizando, assim, a progressão funcional almejada. 

Como se vê, decorrido o prazo previsto no § 1º, que fala do interstício de 

três anos de efetivo exercício de cada classe da carreira do magistério 

público municipal e não havendo o processo de avaliação, a promoção 

deve dar-se automaticamente por tempo de serviço, promoção essa que, 

todavia, ainda não fora efetuada, a despeito da clara demonstração do 

requisito objetivo, consistente no fator tempo de serviço, verificado na 

documentação trazida com a petição inicial. Assim, ao mesmo tempo em 

que o legislador ordinário condicionou os requisitos subjetivos – quais 

sejam as avaliações de desempenho e conhecimento, nelas incluindo, por 

óbvio, o exame da qualificação em instituições credenciadas – aos 

critérios a ser definidos por lei própria, tratou de prever, também, a 

excepcional hipótese de a Administração Pública omitir-se ou manter-se 

inerte, estabelecendo norma clara no sentido de promover 

automaticamente os servidores que cumprirem o requisito temporal no 

serviço, no caso de não lhes serem oportunizadas as comentadas 

avaliações. Pouco importa aqui se houve ou não pedido expresso de 

promoção na carreira ou se os interessados nessa forma de progressão 

funcional provaram ter formalizado esse pedido, bem como demonstrado 

que não houve regular processo de avaliação por parte da Administração 

Pública, a quem compete, afinal, a iniciativa dessa providência, não se 

podendo cobrar dos administrados que produzam prova negativa ou 

impossível. Some-se a isso o fato inconteste de que a ausência de 

avaliação com vistas à promoção da impetrante não fora contrariada pela 

autoridade impetrada, que bem poderia carrear para os autos o processo 

de avaliação caso este tivesse ocorrido realmente. Tem-se, assim, no 

caso dos autos, em verdade, uma flagrante violação ao princípio 

constitucional da legalidade a ser obedecido pela Administração Pública, 

nos termos do art. 37 da Constituição Federal, conforme ensinamentos 

doutrinários reproduzidos abaixo: “Na Administração Pública não há 

liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é 

lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é 

permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa “poder 

fazer assim”; para o administrador público significa “dever fazer assim”.” 

(Hely Lopes Meirelles em Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros 

Editores, 21ª edição, 1996, p. 82) “Assim, o princípio da legalidade é o da 

completa submissão da Administração às leis. Esta deve tão-somente 

obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática. Daí que a atividade de todos 

os seus agentes, desde o que lhe ocupa a cúspide, isto é, o Presidente da 

República, até o mais modesto dos servidores, só pode ser a de dóceis, 

reverentes, obsequiosos cumpridores das disposições gerais fixadas pelo 

Poder legislativo, pois esta é a posição que lhes compete no Direito 

brasileiro.” (Celso Antônio Bandeira de Mello em Curso de Direito 

Administrativo, Malheiros Editores, 28ª edição, 2011, p. 101) Cabe anotar 

que tais lições tornam evidente o entendimento de que, justamente por 

dever de obediência ao princípio da legalidade, deve a Administração 

Pública atender ao comando legal previsto no art. 20º, § 4º, da Lei 

Municipal n. 3.797/2012, baseada no seu poder-dever de cumprir o que a 

lei determina. Segundo ensinamento, mais uma vez, de Hely Lopes 

Meirelles, em comentários acerca da omissão da Administração, é possível 

vislumbrar mais claramente o acerto na impetração do mandado de 

segurança no caso em apreço: “Não há, em doutrina, um critério 

conclusivo sobre a conduta omissiva da autoridade. Quando a norma 

estabelece que, ultrapassado tal prazo, o silêncio importa aprovação ou 

denegação do pedido do postulante, assim se deve entender, menos pela 

omissão administrativa do que pela determinação legal do efeito do 

silêncio. (...) Quando não houver prazo legal, regulamentar ou regimental 

para a decisão, deve-se aguardar por um tempo razoável a manifestação 

da autoridade ou do órgão competente, ultrapassado o qual o silêncio da 

Administração converte-se em abuso de poder, corrigível pela via judicial 

adequada, que tanto pode ser ação ordinária, medida cautelar, mandado 

de injunção ou mandado de segurança. Em tal hipótese não cabe ao 

Judiciário praticar o ato omitido pela Administração mas, sim, impor sua 

prática, ou desde logo suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o 

direito do postulante, violado pelo silêncio administrativo.” (destaquei – 

Obra citada, p. 98) É correto afirmar, portanto, que enquanto não houver 

norma regulamentadora do processo de avaliação não há falar em 

promoção pelas vias adequadas, impondo-se, por isso, aplicar a 

promoção automática, como exceção conferida à regra, a fim de evitar 

indevido prejuízo aos administrados. Os tribunais vêm decidindo nesse 

sentido sempre que se configurar a inércia da Administração Pública e 

houver previsão legal de promoção automática, como se vê a seguir, 

mutatis mutandis: “Servidor Municipal de Petrópolis. Reenquadramento. Lei 

Municipal nº 5.170/95 e Decreto Municipal nº 620/96. Inércia da 

Municipalidade em promover o reenquadramento de servidores. 

Progressão automática. A Lei 5.170/95 do Município de Petrópolis instituiu 

o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores e, em seu art. 5º, 

caput, dispôs que o Poder Executivo deve propiciar atividades, de forma 

anual, para atender as disposições quanto à progressão, promoção e 

reenquadramento de seus servidores. O § 1º do art. 5º estabelece que o 

não cumprimento do disposto no caput implicará na progressão automática 

do servidor, levando-se em conta apenas o tempo de serviço. 

Preenchidos os requisitos legais para o enquadramento funcional, deve 
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ser assegurado o direito da parte autora. (...)” (destaquei – TJRJ – 

Apelação – Reexame Necessário 633178920108190042 – 15ª Câmara 

Cível – Des. Celso Ferreira Filho – j. 12.1.2012) “AÇÃO ORDINÁRIA – 

ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO IRRELEVANTE – PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 96 DA LEI N. 

7.169/96. ‘A avaliação do desempenho, prevista no Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município (Lei nº 7.169/96), analisa o servidor 

municipal antes que ele adquira o direito de progredir na carreira’ ‘A 

omissão na realização dessa avaliação não pode prejudicar o servidor’ ‘A 

progressão não constitui acréscimo pecuniário, mas apenas a percepção 

de nova remuneração proveniente de classificação automática no nível 

imediato de sua série de classe. Não existe, aqui, o mesmo fundamento do 

qüinqüênio, pois este constitui gratificação proporcional ao tempo de 

serviço’ ‘Os atos da Administração Pública estão adstritos ao princípio de 

legalidade. Se satisfeitos os requisitos prévios na Lei Municipal nº 

7.169/96, é de ser garantida ao servidor municipal a progressão funcional 

pleiteada’” (destaquei – TJMG – Ap. nº 1.0024.05.778920-8/001 – rel. Des. 

Wander Marotta – j. 14.8.2007, public. 3.10.2007) O egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso já teve a oportunidade de decidir matéria idêntica, 

como se vê mais adiante, na ementa do julgado: “PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO 

ADESIVA E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE ENQUADRAMENTO DE CLASSE C/C COBRANÇA DE 

DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

MAGISTÉRIO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 

– DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – MANDADO DE SEGURANÇA 

JULGADO E COM TRÂNSITO EM JULGADO – PRESCRIÇÃO – 

INTERRUPÇÃO PELA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – TERMO A QUO 

PARA O REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – 

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DO WRIT – PROPOSITURA 

ANTES O REINÍCIO DO PRAZO – DIREITO AO RECEBIMENTO DOS 

VALORES ATINENTES AOS CINCO ANOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 20, § 3o, DO CPC/73 – DESPROVIMENTO DO 

APELO DO ENTE PÚBLICO E PROVIMENTO PARCIAL DO ADESIVO. Se a 

preliminar de ausência de interesse processual confunde-se com o mérito, 

com este deve ser examinada. Decorrido o prazo previsto no artigo 9º, § 

1º, da Lei do Município de Várzea Grande no 2.361, de 11 de outubro de 

2001, sem a realização de avaliação de desempenho, o servidor tem o 

direito de progredir nas classes da carreira de forma automática, 

conforme prevê o § 6º do mesmo artigo.(...) (TJMT – Apelação / Remessa 

Necessária 22081/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, j. 13.3.2017, DJe 23.3.2017- destaquei). Resta, pois, 

examinar os documentos acostados aos autos com a inicial e as 

informações prestadas, à luz do que prescreve a Lei Municipal n. 

3.797/2012 (Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande), a 

fim de aferir se a autora, de fato, faz jus ao enquadramento almejado. 

Segundo se infere da vida funcional contida nos autos (Id. 12863631), a 

servidora ingressou na carreira do magistério público, por meio de 

concurso, em 29.10.2012 e nunca foi enquadrada. Assim, levando-se em 

conta que em 29.10.2015 ela completou o interstício de 3 (três) anos acima 

descrito, ela deveria ter sido elevada para o nível II, assim como também 

deveria ter sido enquadrada na classe B, já que concluiu curso superior 

de “Licenciatura Plena em Pedagogia” em 29.8.2015 (Id. 12863567) e, 

portanto estava apta à progressão quando da formalização do 

requerimento administrativo, em 30.9.2015 (Id. 12863556). Tanto é verdade 

que o próprio réu reconhece esse direito quando da contestação, 

pugnando apenas pela não aplicação do reajuste previsto na Lei n. 

4.093/2015 antes de janeiro de 2016. O réu está com a razão, uma vez 

que o art. 2º, da referida lei estabelece que: “a data base da categoria 

para o ano de 2016 será em janeiro, cujo pagamento será efetuado a partir 

do mês de maio de 2016, sendo que o retroativo será pago de forma 

parcelada, de acordo com as negociações realizadas junto à categoria”, o 

que deverá ser observado pela autora quando da execução da sentença, 

sem que isso afete o seu direito ao enquadramento no nível 2, classe B. 

Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente ação, 

a fim de ordenar que o requerido proceda ao enquadramento, promovendo 

a servidora Claudinete Auxiliadora Nascimento para a classe B, nível 2, 

sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do 

pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de 

promoção a que faz jus e seus reflexos a partir de 30.10.2015, nos 

moldes das Leis n. 3.797/2012, n. 4.007/2014 e outras subsequentes, 

declarando, por fim, extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Os valores deverão ser 

corrigidos e acrescidos de juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês 

(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E 

a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 

0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros 

de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção 

monetária: IPCA-E. Condeno o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios, em percentual a ser apurado quando da liquidação do 

julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, considerando, 

para tanto, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o 

tempo exigido para o seu serviço. Recorro de ofício, por tratar de 

sentença ilíquida (Súmula 496, do STJ). Havendo interposição de recurso 

e ouvida a parte contrária, à instância superior para os devidos fins. Após 

o trânsito em julgado, dê-se vista dos autos para a parte autora para 

execução da sentença. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003175-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINETE AUXILIADORA NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. CLAUDINETE AUXILIADORA NASCIMENTO, devidamente 

qualificada nos autos, propôs a presente “Ação de Cobrança” em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, pertencer aos 

quadros de servidores públicos do Município de Várzea Grande desde 

29.10.2012, exercendo o cargo de Técnico de Desenvolvimento 

Educacional, conforme documentos juntados aos autos. Relata que à 

época de sua nomeação possuía nível superior, porém foi enquadrada na 

classe A, nível 1, e que atualmente permanece na mesma posição, 

percebendo salário de R$ 1.071,21 (um mil, setenta e um reais e vinte e um 

centavos). Argumenta que já deveria ter sido enquadrada no nível 2, 

classe B desde outubro de 2015, quando completou 3 (três) anos de 

serviço e requereu sua mudança de classe, cujo salário deveria ser de R$ 

1.703,21 (um mil, setecentos e três reais e vinte e um centavos). Diz que 

vem sofrendo uma perda salarial mensal de R$ 632,60 (seiscentos e trinta 

e dois reais e sessenta centavos) e pede a condenação do réu ao 

pagamento das diferenças do enquadramento no valor de R$ 12.505,44 

(doze mil, quinhentos e cinco reais e quarenta e quatro centavos). A inicial 

veio acompanhada de documentos. Em contestação, o réu reconhece o 

direito da servidora ao enquadramento na classe B, nível 2, porém 

esclarece que o reajuste concedido pela Lei Municipal n. 5.093/2015 ainda 

não estava integralizado em novembro de 2015, de modo que valor a ser 

utilizado como base de cálculo é aquele contido na Lei Municipal n. 

4.007/2014 até dezembro de 2015. Em impugnação à contestação, a 

autora refuta as alegações do réu e pede a procedência do pleito. É o 

relatório. Decido. O presente feito comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de produção de outras provas, 

impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Como se observa nos autos e, particularmente, no sucinto 

relatório, a questão a ser enfrentada reside na aferição do apontado 

direito da requerente de ser elevada para a classe B, nível 2, no cargo de 

Técnico de Desenvolvimento Educacional, desde outubro de 2015. O 

invocado direito está alicerçado, primeiramente, na Lei Federal n. 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional e prescreve, em seu art. 67, o seguinte: “Os sistemas 

de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, 

assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de 

carreira do magistério público: I - ingresso exclusivamente por concurso 

público de provas e títulos; II - aperfeiçoamento profissional continuado, 

inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim; III - piso 

salarial profissional; IV - progressão funcional baseada na titulação ou 
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habilitação, e na avaliação do desempenho; V - período reservado a 

estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho; VI - 

condições adequadas de trabalho.” Como se vê acima, os profissionais da 

educação fazem jus, realmente, inclusive nos termos dos estatutos e dos 

planos de carreira do magistério público, à progressão funcional com base 

nos títulos ou na habilitação e na avaliação do desempenho, vez que se 

está a cuidar aqui de valorização profissional. Nessa mesma linha, a Lei 

Municipal n. 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal 

de Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, depois de 

assegurar, em seu art. 18, que a progressão funcional profissional da 

educação dar-se-á por promoção nas classes e progressão nos níveis, 

estabelece a partir do art. 19 o seguinte: “Art. 19 - A progressão dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á 

em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o 

interstício de três (03) anos. Parágrafo único – Os níveis de progressão 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha 

horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 20 – 

A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em 

instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica. § 1º - O interstício para 

promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica. § 2º - A avaliação de 

desempenho e a de conhecimento será realizada a cada três anos de 

acordo com os critérios definidos em lei própria. § 3º - O interstício para 

promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício 

profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, 

Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte 

Administrativo Educacional. § 4º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 

1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se 

automaticamente. Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude do tempo de 

serviço, a cada 03 (três) anos, com percentual de 2% (dois pontos 

percentuais) ao final de cada ano acrescido sobre o valor do subsídio. 

Parágrafo único – As classes de promoção dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturadas em linha vertical de acesso, 

identificada por 10 (dez) arábicos, de 1 a 10. Art. 23. Os níveis de 

progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras, de A a E. Parágrafo único – Os 

níveis são estruturados segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: a) – Nível A – habilitação 

específica de nível médio-magistério; b) – Nível B – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena e/ou formação nos esquemas I e II, conforme Parecer 151/70 do 

Ministério de Educação, aprovado em 6 de fevereiro de 1970; (...)” A Lei 

Complementar n. 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar 

n. 3.797/2012 e dá outras providências, prevê o seguinte: Art. 1.º - A lei 

complementar nº. 3.797/2012 passará a viger com as seguintes 

alterações: (...) Art. 19 – (...) Parágrafo Único – As classes de progressão 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha 

horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 21 – 

A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe 

para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos 

ininterruptos. Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por até cinco (05) letras de A a E. Art. 23 – As Classes de 

progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Parágrafo Único – As 

classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: a) – Classe A – habilitação 

específica de nível médio-magistério; b) – Classe B – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena; c) – Classe C – habilitação específica de grau superior em nível de 

graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, 

atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação; d) – Classe D – 

habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de 

educação relacionada com sua habilitação. e) – Classe E – habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada 

com sua habilitação. Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de 

Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento 

Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são 

estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) 

Letras de A a D. § 1° – As classes são estruturadas segundo os graus de 

formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: (...) II – 

Técnico em Desenvolvimento Educacional: a) Classe A – formação em 

ensino médio; b) Classe B – habilitação em grau superior em nível de 

graduação; c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso de 

especialização; d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de 

mestrado ou doutorado na área de atuação. Desse modo, só há falar em 

promoção se, além de demonstrado o interstício de três anos de efetivo 

exercício em cada classe da carreira do magistério público municipal, 

resultar comprovada a avaliação de desempenho favorável, a qualificação 

profissional em instituições credenciadas e, ainda, as aferições periódicas 

de conhecimento do professor, de acordo com o estabelecido nos 

referidos artigos, que se mostra em clara sintonia com o dispositivo 67 da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Contudo, no caso dos 

autos, deve ser aplicado o disposto no § 4º do art. 20 da Lei n. 

3.797/2012, que cuida da promoção automática, uma vez que a 

Administração Pública manteve-se inerte nas vezes em que fora 

provocada, deixando de regulamentar o processo de avaliação no prazo 

assinalado na lei, inviabilizando, assim, a progressão funcional almejada. 

Como se vê, decorrido o prazo previsto no § 1º, que fala do interstício de 

três anos de efetivo exercício de cada classe da carreira do magistério 

público municipal e não havendo o processo de avaliação, a promoção 

deve dar-se automaticamente por tempo de serviço, promoção essa que, 

todavia, ainda não fora efetuada, a despeito da clara demonstração do 

requisito objetivo, consistente no fator tempo de serviço, verificado na 

documentação trazida com a petição inicial. Assim, ao mesmo tempo em 

que o legislador ordinário condicionou os requisitos subjetivos – quais 

sejam as avaliações de desempenho e conhecimento, nelas incluindo, por 

óbvio, o exame da qualificação em instituições credenciadas – aos 

critérios a ser definidos por lei própria, tratou de prever, também, a 

excepcional hipótese de a Administração Pública omitir-se ou manter-se 

inerte, estabelecendo norma clara no sentido de promover 

automaticamente os servidores que cumprirem o requisito temporal no 

serviço, no caso de não lhes serem oportunizadas as comentadas 

avaliações. Pouco importa aqui se houve ou não pedido expresso de 

promoção na carreira ou se os interessados nessa forma de progressão 

funcional provaram ter formalizado esse pedido, bem como demonstrado 

que não houve regular processo de avaliação por parte da Administração 

Pública, a quem compete, afinal, a iniciativa dessa providência, não se 

podendo cobrar dos administrados que produzam prova negativa ou 

impossível. Some-se a isso o fato inconteste de que a ausência de 

avaliação com vistas à promoção da impetrante não fora contrariada pela 

autoridade impetrada, que bem poderia carrear para os autos o processo 

de avaliação caso este tivesse ocorrido realmente. Tem-se, assim, no 

caso dos autos, em verdade, uma flagrante violação ao princípio 

constitucional da legalidade a ser obedecido pela Administração Pública, 

nos termos do art. 37 da Constituição Federal, conforme ensinamentos 

doutrinários reproduzidos abaixo: “Na Administração Pública não há 

liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é 

lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é 

permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa “poder 

fazer assim”; para o administrador público significa “dever fazer assim”.” 

(Hely Lopes Meirelles em Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros 

Editores, 21ª edição, 1996, p. 82) “Assim, o princípio da legalidade é o da 

completa submissão da Administração às leis. Esta deve tão-somente 

obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática. Daí que a atividade de todos 

os seus agentes, desde o que lhe ocupa a cúspide, isto é, o Presidente da 

República, até o mais modesto dos servidores, só pode ser a de dóceis, 

reverentes, obsequiosos cumpridores das disposições gerais fixadas pelo 

Poder legislativo, pois esta é a posição que lhes compete no Direito 

brasileiro.” (Celso Antônio Bandeira de Mello em Curso de Direito 

Administrativo, Malheiros Editores, 28ª edição, 2011, p. 101) Cabe anotar 

que tais lições tornam evidente o entendimento de que, justamente por 

dever de obediência ao princípio da legalidade, deve a Administração 

Pública atender ao comando legal previsto no art. 20º, § 4º, da Lei 

Municipal n. 3.797/2012, baseada no seu poder-dever de cumprir o que a 

lei determina. Segundo ensinamento, mais uma vez, de Hely Lopes 

Meirelles, em comentários acerca da omissão da Administração, é possível 

vislumbrar mais claramente o acerto na impetração do mandado de 

segurança no caso em apreço: “Não há, em doutrina, um critério 
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conclusivo sobre a conduta omissiva da autoridade. Quando a norma 

estabelece que, ultrapassado tal prazo, o silêncio importa aprovação ou 

denegação do pedido do postulante, assim se deve entender, menos pela 

omissão administrativa do que pela determinação legal do efeito do 

silêncio. (...) Quando não houver prazo legal, regulamentar ou regimental 

para a decisão, deve-se aguardar por um tempo razoável a manifestação 

da autoridade ou do órgão competente, ultrapassado o qual o silêncio da 

Administração converte-se em abuso de poder, corrigível pela via judicial 

adequada, que tanto pode ser ação ordinária, medida cautelar, mandado 

de injunção ou mandado de segurança. Em tal hipótese não cabe ao 

Judiciário praticar o ato omitido pela Administração mas, sim, impor sua 

prática, ou desde logo suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o 

direito do postulante, violado pelo silêncio administrativo.” (destaquei – 

Obra citada, p. 98) É correto afirmar, portanto, que enquanto não houver 

norma regulamentadora do processo de avaliação não há falar em 

promoção pelas vias adequadas, impondo-se, por isso, aplicar a 

promoção automática, como exceção conferida à regra, a fim de evitar 

indevido prejuízo aos administrados. Os tribunais vêm decidindo nesse 

sentido sempre que se configurar a inércia da Administração Pública e 

houver previsão legal de promoção automática, como se vê a seguir, 

mutatis mutandis: “Servidor Municipal de Petrópolis. Reenquadramento. Lei 

Municipal nº 5.170/95 e Decreto Municipal nº 620/96. Inércia da 

Municipalidade em promover o reenquadramento de servidores. 

Progressão automática. A Lei 5.170/95 do Município de Petrópolis instituiu 

o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores e, em seu art. 5º, 

caput, dispôs que o Poder Executivo deve propiciar atividades, de forma 

anual, para atender as disposições quanto à progressão, promoção e 

reenquadramento de seus servidores. O § 1º do art. 5º estabelece que o 

não cumprimento do disposto no caput implicará na progressão automática 

do servidor, levando-se em conta apenas o tempo de serviço. 

Preenchidos os requisitos legais para o enquadramento funcional, deve 

ser assegurado o direito da parte autora. (...)” (destaquei – TJRJ – 

Apelação – Reexame Necessário 633178920108190042 – 15ª Câmara 

Cível – Des. Celso Ferreira Filho – j. 12.1.2012) “AÇÃO ORDINÁRIA – 

ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO IRRELEVANTE – PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 96 DA LEI N. 

7.169/96. ‘A avaliação do desempenho, prevista no Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município (Lei nº 7.169/96), analisa o servidor 

municipal antes que ele adquira o direito de progredir na carreira’ ‘A 

omissão na realização dessa avaliação não pode prejudicar o servidor’ ‘A 

progressão não constitui acréscimo pecuniário, mas apenas a percepção 

de nova remuneração proveniente de classificação automática no nível 

imediato de sua série de classe. Não existe, aqui, o mesmo fundamento do 

qüinqüênio, pois este constitui gratificação proporcional ao tempo de 

serviço’ ‘Os atos da Administração Pública estão adstritos ao princípio de 

legalidade. Se satisfeitos os requisitos prévios na Lei Municipal nº 

7.169/96, é de ser garantida ao servidor municipal a progressão funcional 

pleiteada’” (destaquei – TJMG – Ap. nº 1.0024.05.778920-8/001 – rel. Des. 

Wander Marotta – j. 14.8.2007, public. 3.10.2007) O egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso já teve a oportunidade de decidir matéria idêntica, 

como se vê mais adiante, na ementa do julgado: “PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO 

ADESIVA E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE ENQUADRAMENTO DE CLASSE C/C COBRANÇA DE 

DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

MAGISTÉRIO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 

– DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – MANDADO DE SEGURANÇA 

JULGADO E COM TRÂNSITO EM JULGADO – PRESCRIÇÃO – 

INTERRUPÇÃO PELA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – TERMO A QUO 

PARA O REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – 

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DO WRIT – PROPOSITURA 

ANTES O REINÍCIO DO PRAZO – DIREITO AO RECEBIMENTO DOS 

VALORES ATINENTES AOS CINCO ANOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 20, § 3o, DO CPC/73 – DESPROVIMENTO DO 

APELO DO ENTE PÚBLICO E PROVIMENTO PARCIAL DO ADESIVO. Se a 

preliminar de ausência de interesse processual confunde-se com o mérito, 

com este deve ser examinada. Decorrido o prazo previsto no artigo 9º, § 

1º, da Lei do Município de Várzea Grande no 2.361, de 11 de outubro de 

2001, sem a realização de avaliação de desempenho, o servidor tem o 

direito de progredir nas classes da carreira de forma automática, 

conforme prevê o § 6º do mesmo artigo.(...) (TJMT – Apelação / Remessa 

Necessária 22081/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, j. 13.3.2017, DJe 23.3.2017- destaquei). Resta, pois, 

examinar os documentos acostados aos autos com a inicial e as 

informações prestadas, à luz do que prescreve a Lei Municipal n. 

3.797/2012 (Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande), a 

fim de aferir se a autora, de fato, faz jus ao enquadramento almejado. 

Segundo se infere da vida funcional contida nos autos (Id. 12863631), a 

servidora ingressou na carreira do magistério público, por meio de 

concurso, em 29.10.2012 e nunca foi enquadrada. Assim, levando-se em 

conta que em 29.10.2015 ela completou o interstício de 3 (três) anos acima 

descrito, ela deveria ter sido elevada para o nível II, assim como também 

deveria ter sido enquadrada na classe B, já que concluiu curso superior 

de “Licenciatura Plena em Pedagogia” em 29.8.2015 (Id. 12863567) e, 

portanto estava apta à progressão quando da formalização do 

requerimento administrativo, em 30.9.2015 (Id. 12863556). Tanto é verdade 

que o próprio réu reconhece esse direito quando da contestação, 

pugnando apenas pela não aplicação do reajuste previsto na Lei n. 

4.093/2015 antes de janeiro de 2016. O réu está com a razão, uma vez 

que o art. 2º, da referida lei estabelece que: “a data base da categoria 

para o ano de 2016 será em janeiro, cujo pagamento será efetuado a partir 

do mês de maio de 2016, sendo que o retroativo será pago de forma 

parcelada, de acordo com as negociações realizadas junto à categoria”, o 

que deverá ser observado pela autora quando da execução da sentença, 

sem que isso afete o seu direito ao enquadramento no nível 2, classe B. 

Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente ação, 

a fim de ordenar que o requerido proceda ao enquadramento, promovendo 

a servidora Claudinete Auxiliadora Nascimento para a classe B, nível 2, 

sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do 

pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de 

promoção a que faz jus e seus reflexos a partir de 30.10.2015, nos 

moldes das Leis n. 3.797/2012, n. 4.007/2014 e outras subsequentes, 

declarando, por fim, extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Os valores deverão ser 

corrigidos e acrescidos de juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês 

(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E 

a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 

0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros 

de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção 

monetária: IPCA-E. Condeno o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios, em percentual a ser apurado quando da liquidação do 

julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, considerando, 

para tanto, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o 

tempo exigido para o seu serviço. Recorro de ofício, por tratar de 

sentença ilíquida (Súmula 496, do STJ). Havendo interposição de recurso 

e ouvida a parte contrária, à instância superior para os devidos fins. Após 

o trânsito em julgado, dê-se vista dos autos para a parte autora para 

execução da sentença. P. R. I. Cumpra-se.
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FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)
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MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. DELMIRA LEITE DE LIMA, devidamente qualificada nos autos, 

propôs a presente “Ação de Cobrança” em face do MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, pertencer aos quadros de 

servidores públicos do Município de Várzea Grande desde 15.1.2009, 

exercendo o cargo de Técnico de Desenvolvimento Educacional, conforme 

documentos juntados aos autos. Relata que à época de sua nomeação 

possuía nível superior e foi corretamente enquadrada na classe B, tendo 

sido elevada para o nível 2 em 2014, por meio da Portaria 124/2014, com 

salário no valor de R$ 1.216,08 (um mil, duzentos e dezesseis reais e oito 
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centavos). Argumenta, porém, que, de acordo com a Lei Complementar n. 

4.093/2015, que reajustou o salário dos profissionais da educação, 

deveria ter sido enquadrada no nível 3, desde janeiro de 2015, com salário 

no valor de R$ 1.289,04 (um mil, duzentos e oitenta e nove reais e quatro 

centavos), já que contava com mais de 6 (seis) anos de serviço. Diz que 

vem sofrendo perda salarial por não ter sido corretamente remunerada até 

julho de 2017 e pede a condenação do réu à realização do seu 

enquadramento, com o consequente pagamento do salário 

correspondente à classe B, nível 3, bem como das diferenças salariais 

devidas desde janeiro de 2015. A inicial veio acompanhada de 

documentos. Em contestação, o réu argumenta que somente em novembro 

de 2016 foi que a autora alcançou direito de elevação para o nível 3, já 

que sua elevação para o nível 2 se deu em novembro de 2013 e pede a 

improcedência do pleito. Em impugnação à contestação, a autora refuta as 

alegações do réu e pede a procedência do pleito. É o relatório. Decido. O 

presente feito comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a 

necessidade de produção de outras provas, impondo-se a aplicação do 

disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Como se observa 

nos autos e, particularmente, no sucinto relatório, a questão a ser 

enfrentada reside na aferição do apontado direito da requerente de ser 

elevada para a classe B, nível 3, no cargo de Técnico de Desenvolvimento 

Educacional, desde janeiro de 2015. O invocado direito está alicerçado, 

primeiramente, na Lei Federal n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e prescreve, em 

seu art. 67, o seguinte: “Os sistemas de ensino promoverão a valorização 

dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos 

dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público: I - ingresso 

exclusivamente por concurso público de provas e títulos; II - 

aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 

periódico remunerado para esse fim; III - piso salarial profissional; IV - 

progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação 

do desempenho; V - período reservado a estudos, planejamento e 

avaliação, incluído na carga de trabalho; VI - condições adequadas de 

trabalho.” Como se vê acima, os profissionais da educação fazem jus, 

realmente, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do 

magistério público, à progressão funcional com base nos títulos ou na 

habilitação e na avaliação do desempenho, vez que se está a cuidar aqui 

de valorização profissional. Nessa mesma linha, a Lei Municipal n. 

3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de 

Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, depois de assegurar, 

em seu art. 18, que a progressão funcional profissional da educação 

dar-se-á por promoção nas classes e progressão nos níveis, estabelece 

a partir do art. 19 o seguinte: “Art. 19 - A progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de 

nova habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três 

(03) anos. Parágrafo único – Os níveis de progressão dos Profissionais 

da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 20 – A promoção 

decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições 

credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica. § 1º - O interstício para promoção é de três 

anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica. § 2º - A avaliação de desempenho e a de 

conhecimento será realizada a cada três anos de acordo com os critérios 

definidos em lei própria. § 3º - O interstício para promoção será contado a 

partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de 

Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de 

Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo 

Educacional. § 4º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não 

havendo processo de avaliação, a promoção dar-se automaticamente. Art. 

21 – A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma 

classe para outra dar-se-á em virtude do tempo de serviço, a cada 03 

(três) anos, com percentual de 2% (dois pontos percentuais) ao final de 

cada ano acrescido sobre o valor do subsídio. Parágrafo único – As 

classes de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturadas em linha vertical de acesso, identificada por 10 (dez) 

arábicos, de 1 a 10. Art. 23. Os níveis de progressão do cargo de 

Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por 

cinco (05) letras, de A a E. Parágrafo único – Os níveis são estruturados 

segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da 

seguinte forma: a) – Nível A – habilitação específica de nível 

médio-magistério; b) – Nível B – habilitação específica de grau superior em 

nível de graduação, representado por licenciatura plena e/ou formação 

nos esquemas I e II, conforme Parecer 151/70 do Ministério de Educação, 

aprovado em 6 de fevereiro de 1970; (...)” A Lei Complementar n. 

4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012 e 

dá outras providências, prevê o seguinte: Art. 1.º - A lei complementar nº. 

3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações: (...) Art. 19 – 

(...) Parágrafo Único – As classes de progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 21 – A promoção dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra 

dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos. 

Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por até cinco (05) letras de A a E. Art. 23 – As Classes de 

progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Parágrafo Único – As 

classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: a) – Classe A – habilitação 

específica de nível médio-magistério; b) – Classe B – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena; c) – Classe C – habilitação específica de grau superior em nível de 

graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, 

atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação; d) – Classe D – 

habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de 

educação relacionada com sua habilitação. e) – Classe E – habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada 

com sua habilitação. Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de 

Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento 

Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são 

estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) 

Letras de A a D. § 1° – As classes são estruturadas segundo os graus de 

formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: (...) II – 

Técnico em Desenvolvimento Educacional: a) Classe A – formação em 

ensino médio; b) Classe B – habilitação em grau superior em nível de 

graduação; c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso de 

especialização; d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de 

mestrado ou doutorado na área de atuação. Desse modo, só há falar em 

promoção se, além de demonstrado o interstício de três anos de efetivo 

exercício em cada classe da carreira do magistério público municipal, 

resultar comprovada a avaliação de desempenho favorável, a qualificação 

profissional em instituições credenciadas e, ainda, as aferições periódicas 

de conhecimento do professor, de acordo com o estabelecido nos 

referidos artigos, que se mostra em clara sintonia com o dispositivo 67 da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Contudo, no caso dos 

autos, deve ser aplicado o disposto no § 4º do art. 20 da Lei n. 

3.797/2012, que cuida da promoção automática, uma vez que a 

Administração Pública manteve-se inerte nas vezes em que fora 

provocada, deixando de regulamentar o processo de avaliação no prazo 

assinalado na lei, inviabilizando, assim, a progressão funcional almejada. 

Como se vê, decorrido o prazo previsto no § 1º, que fala do interstício de 

três anos de efetivo exercício de cada classe da carreira do magistério 

público municipal e não havendo o processo de avaliação, a promoção 

deve dar-se automaticamente por tempo de serviço, promoção essa que, 

todavia, ainda não fora efetuada, a despeito da clara demonstração do 

requisito objetivo, consistente no fator tempo de serviço, verificado na 

documentação trazida com a petição inicial. Assim, ao mesmo tempo em 

que o legislador ordinário condicionou os requisitos subjetivos – quais 

sejam as avaliações de desempenho e conhecimento, nelas incluindo, por 

óbvio, o exame da qualificação em instituições credenciadas – aos 

critérios a ser definidos por lei própria, tratou de prever, também, a 

excepcional hipótese de a Administração Pública omitir-se ou manter-se 

inerte, estabelecendo norma clara no sentido de promover 

automaticamente os servidores que cumprirem o requisito temporal no 

serviço, no caso de não lhes serem oportunizadas as comentadas 

avaliações. Pouco importa aqui se houve ou não pedido expresso de 

promoção na carreira ou se os interessados nessa forma de progressão 

funcional provaram ter formalizado esse pedido, bem como demonstrado 

que não houve regular processo de avaliação por parte da Administração 

Pública, a quem compete, afinal, a iniciativa dessa providência, não se 
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podendo cobrar dos administrados que produzam prova negativa ou 

impossível. Some-se a isso o fato inconteste de que a ausência de 

avaliação com vistas à promoção da impetrante não fora contrariada pela 

autoridade impetrada, que bem poderia carrear para os autos o processo 

de avaliação caso este tivesse ocorrido realmente. Tem-se, assim, no 

caso dos autos, em verdade, uma flagrante violação ao princípio 

constitucional da legalidade a ser obedecido pela Administração Pública, 

nos termos do art. 37 da Constituição Federal, conforme ensinamentos 

doutrinários reproduzidos abaixo: “Na Administração Pública não há 

liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é 

lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é 

permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa “poder 

fazer assim”; para o administrador público significa “dever fazer assim”.” 

(Hely Lopes Meirelles em Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros 

Editores, 21ª edição, 1996, p. 82) “Assim, o princípio da legalidade é o da 

completa submissão da Administração às leis. Esta deve tão-somente 

obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática. Daí que a atividade de todos 

os seus agentes, desde o que lhe ocupa a cúspide, isto é, o Presidente da 

República, até o mais modesto dos servidores, só pode ser a de dóceis, 

reverentes, obsequiosos cumpridores das disposições gerais fixadas pelo 

Poder legislativo, pois esta é a posição que lhes compete no Direito 

brasileiro.” (Celso Antônio Bandeira de Mello em Curso de Direito 

Administrativo, Malheiros Editores, 28ª edição, 2011, p. 101) Cabe anotar 

que tais lições tornam evidente o entendimento de que, justamente por 

dever de obediência ao princípio da legalidade, deve a Administração 

Pública atender ao comando legal previsto no art. 20º, § 4º, da Lei 

Municipal n. 3.797/2012, baseada no seu poder-dever de cumprir o que a 

lei determina. Segundo ensinamento, mais uma vez, de Hely Lopes 

Meirelles, em comentários acerca da omissão da Administração, é possível 

vislumbrar mais claramente o acerto na impetração do mandado de 

segurança no caso em apreço: “Não há, em doutrina, um critério 

conclusivo sobre a conduta omissiva da autoridade. Quando a norma 

estabelece que, ultrapassado tal prazo, o silêncio importa aprovação ou 

denegação do pedido do postulante, assim se deve entender, menos pela 

omissão administrativa do que pela determinação legal do efeito do 

silêncio. (...) Quando não houver prazo legal, regulamentar ou regimental 

para a decisão, deve-se aguardar por um tempo razoável a manifestação 

da autoridade ou do órgão competente, ultrapassado o qual o silêncio da 

Administração converte-se em abuso de poder, corrigível pela via judicial 

adequada, que tanto pode ser ação ordinária, medida cautelar, mandado 

de injunção ou mandado de segurança. Em tal hipótese não cabe ao 

Judiciário praticar o ato omitido pela Administração mas, sim, impor sua 

prática, ou desde logo suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o 

direito do postulante, violado pelo silêncio administrativo.” (destaquei – 

Obra citada, p. 98) É correto afirmar, portanto, que enquanto não houver 

norma regulamentadora do processo de avaliação não há falar em 

promoção pelas vias adequadas, impondo-se, por isso, aplicar a 

promoção automática, como exceção conferida à regra, a fim de evitar 

indevido prejuízo aos administrados. Os tribunais vêm decidindo nesse 

sentido sempre que se configurar a inércia da Administração Pública e 

houver previsão legal de promoção automática, como se vê a seguir, 

mutatis mutandis: “Servidor Municipal de Petrópolis. Reenquadramento. Lei 

Municipal nº 5.170/95 e Decreto Municipal nº 620/96. Inércia da 

Municipalidade em promover o reenquadramento de servidores. 

Progressão automática. A Lei 5.170/95 do Município de Petrópolis instituiu 

o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores e, em seu art. 5º, 

caput, dispôs que o Poder Executivo deve propiciar atividades, de forma 

anual, para atender as disposições quanto à progressão, promoção e 

reenquadramento de seus servidores. O § 1º do art. 5º estabelece que o 

não cumprimento do disposto no caput implicará na progressão automática 

do servidor, levando-se em conta apenas o tempo de serviço. 

Preenchidos os requisitos legais para o enquadramento funcional, deve 

ser assegurado o direito da parte autora. (...)” (destaquei – TJRJ – 

Apelação – Reexame Necessário 633178920108190042 – 15ª Câmara 

Cível – Des. Celso Ferreira Filho – j. 12.1.2012) “AÇÃO ORDINÁRIA – 

ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO IRRELEVANTE – PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 96 DA LEI N. 

7.169/96. ‘A avaliação do desempenho, prevista no Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município (Lei nº 7.169/96), analisa o servidor 

municipal antes que ele adquira o direito de progredir na carreira’ ‘A 

omissão na realização dessa avaliação não pode prejudicar o servidor’ ‘A 

progressão não constitui acréscimo pecuniário, mas apenas a percepção 

de nova remuneração proveniente de classificação automática no nível 

imediato de sua série de classe. Não existe, aqui, o mesmo fundamento do 

qüinqüênio, pois este constitui gratificação proporcional ao tempo de 

serviço’ ‘Os atos da Administração Pública estão adstritos ao princípio de 

legalidade. Se satisfeitos os requisitos prévios na Lei Municipal nº 

7.169/96, é de ser garantida ao servidor municipal a progressão funcional 

pleiteada’” (destaquei – TJMG – Ap. nº 1.0024.05.778920-8/001 – rel. Des. 

Wander Marotta – j. 14.8.2007, public. 3.10.2007) O egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso já teve a oportunidade de decidir matéria idêntica, 

como se vê mais adiante, na ementa do julgado: “PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO 

ADESIVA E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE ENQUADRAMENTO DE CLASSE C/C COBRANÇA DE 

DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

MAGISTÉRIO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 

– DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – MANDADO DE SEGURANÇA 

JULGADO E COM TRÂNSITO EM JULGADO – PRESCRIÇÃO – 

INTERRUPÇÃO PELA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – TERMO A QUO 

PARA O REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – 

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DO WRIT – PROPOSITURA 

ANTES O REINÍCIO DO PRAZO – DIREITO AO RECEBIMENTO DOS 

VALORES ATINENTES AOS CINCO ANOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 20, § 3o, DO CPC/73 – DESPROVIMENTO DO 

APELO DO ENTE PÚBLICO E PROVIMENTO PARCIAL DO ADESIVO. Se a 

preliminar de ausência de interesse processual confunde-se com o mérito, 

com este deve ser examinada. Decorrido o prazo previsto no artigo 9º, § 

1º, da Lei do Município de Várzea Grande no 2.361, de 11 de outubro de 

2001, sem a realização de avaliação de desempenho, o servidor tem o 

direito de progredir nas classes da carreira de forma automática, 

conforme prevê o § 6º do mesmo artigo.(...) (TJMT – Apelação / Remessa 

Necessária 22081/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, j. 13.3.2017, DJe 23.3.2017- destaquei). Resta, pois, 

examinar os documentos acostados aos autos com a inicial e as 

informações prestadas, à luz do que prescreve a Lei Municipal n. 

3.797/2012 (Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande), a 

fim de aferir se a autora, de fato, faz jus ao enquadramento almejado. 

Segundo se infere da vida funcional contida nos autos (Id. 13072141), a 

servidora ingressou na carreira dos profissionais da educação, por meio 

de concurso, em 15.1.2009, foi enquadrada em 2011 na classe B, nível I, a 

partir de 25.10.2010 e no nível 2 a partir de novembro de 2013. Desse 

modo, o réu está com a razão ao argumentar que somente a partir de 

novembro de 2016 é que a autora passou a fazer jus à elevação para o 

nível 3, nos termos da legislação municipal acima transcrita, cabendo 

salientar que a autora não questiona a classe que atualmente ocupa. 

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na 

presente ação, a fim de ordenar que o requerido proceda ao 

enquadramento, promovendo a servidora Delmira Leite de Lima para o 

nível 3, classe B, a partir de partir de novembro de 2016, com a 

consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os 

coeficientes específicos de promoção a que faz jus e seus reflexos, nos 

moldes das Leis n. 3.797/2012, n. 4.007/2014 e outras subsequentes, 

declarando, por fim, extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Os valores deverão ser 

corrigidos e acrescidos de juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês 

(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E 

a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 

0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros 

de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção 

monetária: IPCA-E. Tendo a autora decaído de parte considerável do 

pedido, cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do CPC, onde se lê 

que “serão proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as 

despesas”. Por outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da 

Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e 

despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela 
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parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, condeno apenas a parte 

autora a pagar metade das custas e despesas processuais e ambas as 

partes ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser 

fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, 

II, do CPC, a ser suportado na proporção de 60% pela parte ré e 40% pela 

parte autora. Suspendo, porém, a cobrança pelo período de 5 anos em 

relação à parte autora por ser beneficiária da gratuidade de justiça (art. 

98, do CPC). Processo sujeito ao reexame necessário (Súmula 490 STJ). 

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. Havendo 

interposição de apelação e apresentadas as contrarrazões, à instância 

superior para os devidos fins. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003527-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIANA NIDIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR OAB - MT17020/O (ADVOGADO)

 

Vistos. EMILIANA NIDIA PEREIRA DA SILVA, devidamente qualificada nos 

autos, propôs a presente “Ação Declaratória c/c Indenizatória de Danos 

Materiais com Pedido de Julgamento Antecipado da Lide” em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, pertencer aos 

quadros de servidores públicos do Município de Várzea Grande desde 

15.1.2009, exercendo o cargo de Técnico de Desenvolvimento 

Educacional, conforme documentos juntados aos autos. Diz ter concluído 

curso tecnólogo de natureza de ensino superior e, por isso, fazer jus à 

elevação de classe, sustentando, ainda, possuir tempo suficiente para ser 

elevada nos níveis da carreira, devendo ser enquadrada na classe B, 

nível 3. Conta que pleiteou administrativamente o seu enquadramento, 

porém não obteve resposta, permanecendo com salário correspondente à 

classe A, nível 1, motivo pelo qual, pede seja declarado o seu direito à 

progressão funcional pretendida, com a condenação do réu ao pagamento 

das diferenças salariais retroativas à data do protocolo do requerimento 

administrativo, com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção 

monetária pelo INPC. A inicial veio acompanhada de documentos. Em 

contestação, o réu argumenta que a autora não preencheu os requisitos 

necessários ao enquadramento pretendido, salientando que já houve 

elevação de nível por meio da Portaria n. 124/2014, com efeitos 

financeiros a partir de novembro de 2013, de modo que somente em 

novembro de 2016 é que ela fará jus à elevação para o nível 3. Aduz que 

a autora só não foi enquadrada na classe B porque à época da referida 

portaria ela ainda não havia concluído curso superior, cujo direito só foi 

adquirido em 7.8.2015, quando da apresentação do certificado. Em 

impugnação à contestação, a autora diz que o réu reconheceu o pedido 

no que se refere à sua elevação para a classe B a partir de 7.8.2015 e, 

quanto ao nível, refuta as alegações do réu, argumentando que a Portaria 

n. 124/2014, que determinou a elevação de nível para todos os 

trabalhadores da educação não considerou individualmente a data de 

ingresso de cada servidor, de modo que merece ser elevada para o nível 

2 a partir de 15.1.2012 e para o nível 3 a partir de 15.1.2015, já que foi 

admitida em 15.1.2009. É o relatório. Decido. O presente feito comporta o 

julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade de 

produção de outras provas, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. Como se observa nos autos e, 

particularmente, no sucinto relatório, a questão a ser enfrentada reside na 

aferição do apontado direito da requerente de ser elevada para a classe 

B, nível 3, no cargo de Técnico de Desenvolvimento Educacional. O 

invocado direito está alicerçado, primeiramente, na Lei Federal n. 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional e prescreve, em seu art. 67, o seguinte: “Os sistemas 

de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, 

assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de 

carreira do magistério público: I - ingresso exclusivamente por concurso 

público de provas e títulos; II - aperfeiçoamento profissional continuado, 

inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim; III - piso 

salarial profissional; IV - progressão funcional baseada na titulação ou 

habilitação, e na avaliação do desempenho; V - período reservado a 

estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho; VI - 

condições adequadas de trabalho.” Como se vê acima, os profissionais da 

educação fazem jus, realmente, inclusive nos termos dos estatutos e dos 

planos de carreira do magistério público, à progressão funcional com base 

nos títulos ou na habilitação e na avaliação do desempenho, vez que se 

está a cuidar aqui de valorização profissional. Nessa mesma linha, a Lei 

Municipal n. 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal 

de Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, depois de 

assegurar, em seu art. 18, que a progressão funcional profissional da 

educação dar-se-á por promoção nas classes e progressão nos níveis, 

estabelece a partir do art. 19 o seguinte: “Art. 19 - A progressão dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á 

em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o 

interstício de três (03) anos. Parágrafo único – Os níveis de progressão 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha 

horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 20 – 

A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em 

instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica. § 1º - O interstício para 

promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica. § 2º - A avaliação de 

desempenho e a de conhecimento será realizada a cada três anos de 

acordo com os critérios definidos em lei própria. § 3º - O interstício para 

promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício 

profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, 

Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte 

Administrativo Educacional. § 4º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 

1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se 

automaticamente. Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude do tempo de 

serviço, a cada 03 (três) anos, com percentual de 2% (dois pontos 

percentuais) ao final de cada ano acrescido sobre o valor do subsídio. 

Parágrafo único – As classes de promoção dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturadas em linha vertical de acesso, 

identificada por 10 (dez) arábicos, de 1 a 10. Art. 23. Os níveis de 

progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras, de A a E. Parágrafo único – Os 

níveis são estruturados segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: a) – Nível A – habilitação 

específica de nível médio-magistério; b) – Nível B – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena e/ou formação nos esquemas I e II, conforme Parecer 151/70 do 

Ministério de Educação, aprovado em 6 de fevereiro de 1970; (...)” A Lei 

Complementar n. 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar 

n. 3.797/2012 e dá outras providências, prevê o seguinte: Art. 1.º - A lei 

complementar nº. 3.797/2012 passará a viger com as seguintes 

alterações: (...) Art. 19 – (...) Parágrafo Único – As classes de progressão 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha 

horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 21 – 

A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe 

para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos 

ininterruptos. Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por até cinco (05) letras de A a E. Art. 23 – As Classes de 

progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Parágrafo Único – As 

classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: a) – Classe A – habilitação 

específica de nível médio-magistério; b) – Classe B – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena; c) – Classe C – habilitação específica de grau superior em nível de 

graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, 

atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação; d) – Classe D – 

habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de 

educação relacionada com sua habilitação. e) – Classe E – habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada 

com sua habilitação. Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de 

Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento 

Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são 
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estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) 

Letras de A a D. § 1° – As classes são estruturadas segundo os graus de 

formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: (...) II – 

Técnico em Desenvolvimento Educacional: a) Classe A – formação em 

ensino médio; b) Classe B – habilitação em grau superior em nível de 

graduação; c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso de 

especialização; d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de 

mestrado ou doutorado na área de atuação. Desse modo, só há falar em 

promoção se, além de demonstrado o interstício de três anos de efetivo 

exercício em cada classe da carreira do magistério público municipal, 

resultar comprovada a avaliação de desempenho favorável, a qualificação 

profissional em instituições credenciadas e, ainda, as aferições periódicas 

de conhecimento do professor, de acordo com o estabelecido nos 

referidos artigos, que se mostra em clara sintonia com o dispositivo 67 da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Contudo, no caso dos 

autos, deve ser aplicado o disposto no § 4º do art. 20 da Lei n. 

3.797/2012, que cuida da promoção automática, uma vez que a 

Administração Pública manteve-se inerte nas vezes em que fora 

provocada, deixando de regulamentar o processo de avaliação no prazo 

assinalado na lei, inviabilizando, assim, a progressão funcional almejada. 

Como se vê, decorrido o prazo previsto no § 1º, que fala do interstício de 

três anos de efetivo exercício de cada classe da carreira do magistério 

público municipal e não havendo o processo de avaliação, a promoção 

deve dar-se automaticamente por tempo de serviço, promoção essa que, 

todavia, ainda não fora efetuada, a despeito da clara demonstração do 

requisito objetivo, consistente no fator tempo de serviço, verificado na 

documentação trazida com a petição inicial. Assim, ao mesmo tempo em 

que o legislador ordinário condicionou os requisitos subjetivos – quais 

sejam as avaliações de desempenho e conhecimento, nelas incluindo, por 

óbvio, o exame da qualificação em instituições credenciadas – aos 

critérios a ser definidos por lei própria, tratou de prever, também, a 

excepcional hipótese de a Administração Pública omitir-se ou manter-se 

inerte, estabelecendo norma clara no sentido de promover 

automaticamente os servidores que cumprirem o requisito temporal no 

serviço, no caso de não lhes serem oportunizadas as comentadas 

avaliações. Pouco importa aqui se houve ou não pedido expresso de 

promoção na carreira ou se os interessados nessa forma de progressão 

funcional provaram ter formalizado esse pedido, bem como demonstrado 

que não houve regular processo de avaliação por parte da Administração 

Pública, a quem compete, afinal, a iniciativa dessa providência, não se 

podendo cobrar dos administrados que produzam prova negativa ou 

impossível. Some-se a isso o fato inconteste de que a ausência de 

avaliação com vistas à promoção da impetrante não fora contrariada pela 

autoridade impetrada, que bem poderia carrear para os autos o processo 

de avaliação caso este tivesse ocorrido realmente. Tem-se, assim, no 

caso dos autos, em verdade, uma flagrante violação ao princípio 

constitucional da legalidade a ser obedecido pela Administração Pública, 

nos termos do art. 37 da Constituição Federal, conforme ensinamentos 

doutrinários reproduzidos abaixo: “Na Administração Pública não há 

liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é 

lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é 

permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa “poder 

fazer assim”; para o administrador público significa “dever fazer assim”.” 

(Hely Lopes Meirelles em Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros 

Editores, 21ª edição, 1996, p. 82) “Assim, o princípio da legalidade é o da 

completa submissão da Administração às leis. Esta deve tão-somente 

obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática. Daí que a atividade de todos 

os seus agentes, desde o que lhe ocupa a cúspide, isto é, o Presidente da 

República, até o mais modesto dos servidores, só pode ser a de dóceis, 

reverentes, obsequiosos cumpridores das disposições gerais fixadas pelo 

Poder legislativo, pois esta é a posição que lhes compete no Direito 

brasileiro.” (Celso Antônio Bandeira de Mello em Curso de Direito 

Administrativo, Malheiros Editores, 28ª edição, 2011, p. 101) Cabe anotar 

que tais lições tornam evidente o entendimento de que, justamente por 

dever de obediência ao princípio da legalidade, deve a Administração 

Pública atender ao comando legal previsto no art. 20º, § 4º, da Lei 

Municipal n. 3.797/2012, baseada no seu poder-dever de cumprir o que a 

lei determina. Segundo ensinamento, mais uma vez, de Hely Lopes 

Meirelles, em comentários acerca da omissão da Administração, é possível 

vislumbrar mais claramente o acerto na impetração do mandado de 

segurança no caso em apreço: “Não há, em doutrina, um critério 

conclusivo sobre a conduta omissiva da autoridade. Quando a norma 

estabelece que, ultrapassado tal prazo, o silêncio importa aprovação ou 

denegação do pedido do postulante, assim se deve entender, menos pela 

omissão administrativa do que pela determinação legal do efeito do 

silêncio. (...) Quando não houver prazo legal, regulamentar ou regimental 

para a decisão, deve-se aguardar por um tempo razoável a manifestação 

da autoridade ou do órgão competente, ultrapassado o qual o silêncio da 

Administração converte-se em abuso de poder, corrigível pela via judicial 

adequada, que tanto pode ser ação ordinária, medida cautelar, mandado 

de injunção ou mandado de segurança. Em tal hipótese não cabe ao 

Judiciário praticar o ato omitido pela Administração mas, sim, impor sua 

prática, ou desde logo suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o 

direito do postulante, violado pelo silêncio administrativo.” (destaquei – 

Obra citada, p. 98) É correto afirmar, portanto, que enquanto não houver 

norma regulamentadora do processo de avaliação não há falar em 

promoção pelas vias adequadas, impondo-se, por isso, aplicar a 

promoção automática, como exceção conferida à regra, a fim de evitar 

indevido prejuízo aos administrados. Os tribunais vêm decidindo nesse 

sentido sempre que se configurar a inércia da Administração Pública e 

houver previsão legal de promoção automática, como se vê a seguir, 

mutatis mutandis: “Servidor Municipal de Petrópolis. Reenquadramento. Lei 

Municipal nº 5.170/95 e Decreto Municipal nº 620/96. Inércia da 

Municipalidade em promover o reenquadramento de servidores. 

Progressão automática. A Lei 5.170/95 do Município de Petrópolis instituiu 

o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores e, em seu art. 5º, 

caput, dispôs que o Poder Executivo deve propiciar atividades, de forma 

anual, para atender as disposições quanto à progressão, promoção e 

reenquadramento de seus servidores. O § 1º do art. 5º estabelece que o 

não cumprimento do disposto no caput implicará na progressão automática 

do servidor, levando-se em conta apenas o tempo de serviço. 

Preenchidos os requisitos legais para o enquadramento funcional, deve 

ser assegurado o direito da parte autora. (...)” (destaquei – TJRJ – 

Apelação – Reexame Necessário 633178920108190042 – 15ª Câmara 

Cível – Des. Celso Ferreira Filho – j. 12.1.2012) “AÇÃO ORDINÁRIA – 

ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO IRRELEVANTE – PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 96 DA LEI N. 

7.169/96. ‘A avaliação do desempenho, prevista no Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município (Lei nº 7.169/96), analisa o servidor 

municipal antes que ele adquira o direito de progredir na carreira’ ‘A 

omissão na realização dessa avaliação não pode prejudicar o servidor’ ‘A 

progressão não constitui acréscimo pecuniário, mas apenas a percepção 

de nova remuneração proveniente de classificação automática no nível 

imediato de sua série de classe. Não existe, aqui, o mesmo fundamento do 

qüinqüênio, pois este constitui gratificação proporcional ao tempo de 

serviço’ ‘Os atos da Administração Pública estão adstritos ao princípio de 

legalidade. Se satisfeitos os requisitos prévios na Lei Municipal nº 

7.169/96, é de ser garantida ao servidor municipal a progressão funcional 

pleiteada’” (destaquei – TJMG – Ap. nº 1.0024.05.778920-8/001 – rel. Des. 

Wander Marotta – j. 14.8.2007, public. 3.10.2007) O egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso já teve a oportunidade de decidir matéria idêntica, 

como se vê mais adiante, na ementa do julgado: “PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO 

ADESIVA E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE ENQUADRAMENTO DE CLASSE C/C COBRANÇA DE 

DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

MAGISTÉRIO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 

– DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – MANDADO DE SEGURANÇA 

JULGADO E COM TRÂNSITO EM JULGADO – PRESCRIÇÃO – 

INTERRUPÇÃO PELA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – TERMO A QUO 

PARA O REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – 

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DO WRIT – PROPOSITURA 

ANTES O REINÍCIO DO PRAZO – DIREITO AO RECEBIMENTO DOS 

VALORES ATINENTES AOS CINCO ANOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 20, § 3o, DO CPC/73 – DESPROVIMENTO DO 

APELO DO ENTE PÚBLICO E PROVIMENTO PARCIAL DO ADESIVO. Se a 

preliminar de ausência de interesse processual confunde-se com o mérito, 

com este deve ser examinada. Decorrido o prazo previsto no artigo 9º, § 
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1º, da Lei do Município de Várzea Grande no 2.361, de 11 de outubro de 

2001, sem a realização de avaliação de desempenho, o servidor tem o 

direito de progredir nas classes da carreira de forma automática, 

conforme prevê o § 6º do mesmo artigo.(...) (TJMT – Apelação / Remessa 

Necessária 22081/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, j. 13.3.2017, DJe 23.3.2017- destaquei). Resta, pois, 

examinar os documentos acostados aos autos com a inicial e as 

informações prestadas, à luz do que prescreve a Lei Municipal n. 

3.797/2012 (Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande), a 

fim de aferir se a autora, de fato, faz jus ao enquadramento almejado, 

cumprindo salientar que o réu reconheceu ser devida a elevação da 

servidora para a classe B, a partir de 7.8.2015, restando, portanto, 

verificar se ela faz jus ou não à elevação para o nível 2 e nível 3, na forma 

pretendida. Segundo se infere da vida funcional contida nos autos (pg. 

60-PDF), a servidora ingressou na carreira dos profissionais da 

educação, por meio de concurso, em 15.1.2009 e somente em 2014 

recebeu a primeira elevação de nível concedida a todos os trabalhadores 

efetivos da educação, por meio da Portaria n. 027/2014, fato também 

reconhecido pelo réu. A autora está com a razão quando diz que a 

referida portaria não considerou a data de ingresso de cada servidor no 

cargo público, para, então, aferir o termo inicial do enquadramento, já que 

fixou os efeitos do enquadramento a partir de novembro de 2013 para 

todos os servidores indistintamente. Ora, considerando o interstício de 3 

(três) anos previsto na legislação acima, não resta dúvida de que a 

servidora deveria ter sido elevada para o nível 2 a partir de 15.1.2012 e 

para o nível 3 a partir de 15.1.2015, não podendo ser prejudicada pela 

morosidade da administração pública. Desse modo, pode-se dizer que a 

autora logrou êxito da comprovação de fato constitutivo de seu direito, 

enquanto que o réu não demonstrou qualquer fato modificativo, impeditivo 

ou extintivo desse direito, impondo-se o acolhimento do pleito. Diante do 

exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente ação, a fim de 

declarar o direito da autora de ser enquadrada na classe B a partir de 

7.8.2015, no nível 2 a partir de 15.1.2012 e no nível 3 a partir de 15.1.2015, 

condenando o réu ao pagamento dos vencimentos com os coeficientes 

específicos da promoção a que faz jus e seus reflexos, nos moldes das 

Leis n. 3.797/2012, n. 4.007/2014 e outras subsequentes, a partir do 

protocolo do pedido administrativo (7.8.2015 – pg. 61 – PDF), conforme 

pleiteado na inicial, descontando eventuais valores já pagos pelo réu no 

cumprimento da Portaria n. 124/2014, declarando, por fim, extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil. Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de 

juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); 

correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de 

janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; 

correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: 

remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: 

IPCA-E. De acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e despesas 

processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, condeno-o apenas ao 

pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser fixado 

quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II, 

do CPC. Processo sujeito ao reexame necessário (Súmula 490 STJ). 

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. Havendo 

interposição de apelação e apresentadas as contrarrazões, à instância 

superior para os devidos fins. P. R. I. C.
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Vistos. EMILIANA NIDIA PEREIRA DA SILVA, devidamente qualificada nos 

autos, propôs a presente “Ação Declaratória c/c Indenizatória de Danos 

Materiais com Pedido de Julgamento Antecipado da Lide” em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, pertencer aos 

quadros de servidores públicos do Município de Várzea Grande desde 

15.1.2009, exercendo o cargo de Técnico de Desenvolvimento 

Educacional, conforme documentos juntados aos autos. Diz ter concluído 

curso tecnólogo de natureza de ensino superior e, por isso, fazer jus à 

elevação de classe, sustentando, ainda, possuir tempo suficiente para ser 

elevada nos níveis da carreira, devendo ser enquadrada na classe B, 

nível 3. Conta que pleiteou administrativamente o seu enquadramento, 

porém não obteve resposta, permanecendo com salário correspondente à 

classe A, nível 1, motivo pelo qual, pede seja declarado o seu direito à 

progressão funcional pretendida, com a condenação do réu ao pagamento 

das diferenças salariais retroativas à data do protocolo do requerimento 

administrativo, com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção 

monetária pelo INPC. A inicial veio acompanhada de documentos. Em 

contestação, o réu argumenta que a autora não preencheu os requisitos 

necessários ao enquadramento pretendido, salientando que já houve 

elevação de nível por meio da Portaria n. 124/2014, com efeitos 

financeiros a partir de novembro de 2013, de modo que somente em 

novembro de 2016 é que ela fará jus à elevação para o nível 3. Aduz que 

a autora só não foi enquadrada na classe B porque à época da referida 

portaria ela ainda não havia concluído curso superior, cujo direito só foi 

adquirido em 7.8.2015, quando da apresentação do certificado. Em 

impugnação à contestação, a autora diz que o réu reconheceu o pedido 

no que se refere à sua elevação para a classe B a partir de 7.8.2015 e, 

quanto ao nível, refuta as alegações do réu, argumentando que a Portaria 

n. 124/2014, que determinou a elevação de nível para todos os 

trabalhadores da educação não considerou individualmente a data de 

ingresso de cada servidor, de modo que merece ser elevada para o nível 

2 a partir de 15.1.2012 e para o nível 3 a partir de 15.1.2015, já que foi 

admitida em 15.1.2009. É o relatório. Decido. O presente feito comporta o 

julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade de 

produção de outras provas, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. Como se observa nos autos e, 

particularmente, no sucinto relatório, a questão a ser enfrentada reside na 

aferição do apontado direito da requerente de ser elevada para a classe 

B, nível 3, no cargo de Técnico de Desenvolvimento Educacional. O 

invocado direito está alicerçado, primeiramente, na Lei Federal n. 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional e prescreve, em seu art. 67, o seguinte: “Os sistemas 

de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, 

assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de 

carreira do magistério público: I - ingresso exclusivamente por concurso 

público de provas e títulos; II - aperfeiçoamento profissional continuado, 

inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim; III - piso 

salarial profissional; IV - progressão funcional baseada na titulação ou 

habilitação, e na avaliação do desempenho; V - período reservado a 

estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho; VI - 

condições adequadas de trabalho.” Como se vê acima, os profissionais da 

educação fazem jus, realmente, inclusive nos termos dos estatutos e dos 

planos de carreira do magistério público, à progressão funcional com base 

nos títulos ou na habilitação e na avaliação do desempenho, vez que se 

está a cuidar aqui de valorização profissional. Nessa mesma linha, a Lei 

Municipal n. 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal 

de Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, depois de 

assegurar, em seu art. 18, que a progressão funcional profissional da 

educação dar-se-á por promoção nas classes e progressão nos níveis, 

estabelece a partir do art. 19 o seguinte: “Art. 19 - A progressão dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á 

em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o 

interstício de três (03) anos. Parágrafo único – Os níveis de progressão 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha 

horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 20 – 

A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em 

instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica. § 1º - O interstício para 

promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica. § 2º - A avaliação de 

desempenho e a de conhecimento será realizada a cada três anos de 

acordo com os critérios definidos em lei própria. § 3º - O interstício para 

promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício 
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profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, 

Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte 

Administrativo Educacional. § 4º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 

1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se 

automaticamente. Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude do tempo de 

serviço, a cada 03 (três) anos, com percentual de 2% (dois pontos 

percentuais) ao final de cada ano acrescido sobre o valor do subsídio. 

Parágrafo único – As classes de promoção dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturadas em linha vertical de acesso, 

identificada por 10 (dez) arábicos, de 1 a 10. Art. 23. Os níveis de 

progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras, de A a E. Parágrafo único – Os 

níveis são estruturados segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: a) – Nível A – habilitação 

específica de nível médio-magistério; b) – Nível B – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena e/ou formação nos esquemas I e II, conforme Parecer 151/70 do 

Ministério de Educação, aprovado em 6 de fevereiro de 1970; (...)” A Lei 

Complementar n. 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar 

n. 3.797/2012 e dá outras providências, prevê o seguinte: Art. 1.º - A lei 

complementar nº. 3.797/2012 passará a viger com as seguintes 

alterações: (...) Art. 19 – (...) Parágrafo Único – As classes de progressão 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha 

horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 21 – 

A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe 

para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos 

ininterruptos. Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por até cinco (05) letras de A a E. Art. 23 – As Classes de 

progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Parágrafo Único – As 

classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: a) – Classe A – habilitação 

específica de nível médio-magistério; b) – Classe B – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena; c) – Classe C – habilitação específica de grau superior em nível de 

graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, 

atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação; d) – Classe D – 

habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de 

educação relacionada com sua habilitação. e) – Classe E – habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada 

com sua habilitação. Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de 

Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento 

Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são 

estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) 

Letras de A a D. § 1° – As classes são estruturadas segundo os graus de 

formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: (...) II – 

Técnico em Desenvolvimento Educacional: a) Classe A – formação em 

ensino médio; b) Classe B – habilitação em grau superior em nível de 

graduação; c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso de 

especialização; d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de 

mestrado ou doutorado na área de atuação. Desse modo, só há falar em 

promoção se, além de demonstrado o interstício de três anos de efetivo 

exercício em cada classe da carreira do magistério público municipal, 

resultar comprovada a avaliação de desempenho favorável, a qualificação 

profissional em instituições credenciadas e, ainda, as aferições periódicas 

de conhecimento do professor, de acordo com o estabelecido nos 

referidos artigos, que se mostra em clara sintonia com o dispositivo 67 da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Contudo, no caso dos 

autos, deve ser aplicado o disposto no § 4º do art. 20 da Lei n. 

3.797/2012, que cuida da promoção automática, uma vez que a 

Administração Pública manteve-se inerte nas vezes em que fora 

provocada, deixando de regulamentar o processo de avaliação no prazo 

assinalado na lei, inviabilizando, assim, a progressão funcional almejada. 

Como se vê, decorrido o prazo previsto no § 1º, que fala do interstício de 

três anos de efetivo exercício de cada classe da carreira do magistério 

público municipal e não havendo o processo de avaliação, a promoção 

deve dar-se automaticamente por tempo de serviço, promoção essa que, 

todavia, ainda não fora efetuada, a despeito da clara demonstração do 

requisito objetivo, consistente no fator tempo de serviço, verificado na 

documentação trazida com a petição inicial. Assim, ao mesmo tempo em 

que o legislador ordinário condicionou os requisitos subjetivos – quais 

sejam as avaliações de desempenho e conhecimento, nelas incluindo, por 

óbvio, o exame da qualificação em instituições credenciadas – aos 

critérios a ser definidos por lei própria, tratou de prever, também, a 

excepcional hipótese de a Administração Pública omitir-se ou manter-se 

inerte, estabelecendo norma clara no sentido de promover 

automaticamente os servidores que cumprirem o requisito temporal no 

serviço, no caso de não lhes serem oportunizadas as comentadas 

avaliações. Pouco importa aqui se houve ou não pedido expresso de 

promoção na carreira ou se os interessados nessa forma de progressão 

funcional provaram ter formalizado esse pedido, bem como demonstrado 

que não houve regular processo de avaliação por parte da Administração 

Pública, a quem compete, afinal, a iniciativa dessa providência, não se 

podendo cobrar dos administrados que produzam prova negativa ou 

impossível. Some-se a isso o fato inconteste de que a ausência de 

avaliação com vistas à promoção da impetrante não fora contrariada pela 

autoridade impetrada, que bem poderia carrear para os autos o processo 

de avaliação caso este tivesse ocorrido realmente. Tem-se, assim, no 

caso dos autos, em verdade, uma flagrante violação ao princípio 

constitucional da legalidade a ser obedecido pela Administração Pública, 

nos termos do art. 37 da Constituição Federal, conforme ensinamentos 

doutrinários reproduzidos abaixo: “Na Administração Pública não há 

liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é 

lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é 

permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa “poder 

fazer assim”; para o administrador público significa “dever fazer assim”.” 

(Hely Lopes Meirelles em Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros 

Editores, 21ª edição, 1996, p. 82) “Assim, o princípio da legalidade é o da 

completa submissão da Administração às leis. Esta deve tão-somente 

obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática. Daí que a atividade de todos 

os seus agentes, desde o que lhe ocupa a cúspide, isto é, o Presidente da 

República, até o mais modesto dos servidores, só pode ser a de dóceis, 

reverentes, obsequiosos cumpridores das disposições gerais fixadas pelo 

Poder legislativo, pois esta é a posição que lhes compete no Direito 

brasileiro.” (Celso Antônio Bandeira de Mello em Curso de Direito 

Administrativo, Malheiros Editores, 28ª edição, 2011, p. 101) Cabe anotar 

que tais lições tornam evidente o entendimento de que, justamente por 

dever de obediência ao princípio da legalidade, deve a Administração 

Pública atender ao comando legal previsto no art. 20º, § 4º, da Lei 

Municipal n. 3.797/2012, baseada no seu poder-dever de cumprir o que a 

lei determina. Segundo ensinamento, mais uma vez, de Hely Lopes 

Meirelles, em comentários acerca da omissão da Administração, é possível 

vislumbrar mais claramente o acerto na impetração do mandado de 

segurança no caso em apreço: “Não há, em doutrina, um critério 

conclusivo sobre a conduta omissiva da autoridade. Quando a norma 

estabelece que, ultrapassado tal prazo, o silêncio importa aprovação ou 

denegação do pedido do postulante, assim se deve entender, menos pela 

omissão administrativa do que pela determinação legal do efeito do 

silêncio. (...) Quando não houver prazo legal, regulamentar ou regimental 

para a decisão, deve-se aguardar por um tempo razoável a manifestação 

da autoridade ou do órgão competente, ultrapassado o qual o silêncio da 

Administração converte-se em abuso de poder, corrigível pela via judicial 

adequada, que tanto pode ser ação ordinária, medida cautelar, mandado 

de injunção ou mandado de segurança. Em tal hipótese não cabe ao 

Judiciário praticar o ato omitido pela Administração mas, sim, impor sua 

prática, ou desde logo suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o 

direito do postulante, violado pelo silêncio administrativo.” (destaquei – 

Obra citada, p. 98) É correto afirmar, portanto, que enquanto não houver 

norma regulamentadora do processo de avaliação não há falar em 

promoção pelas vias adequadas, impondo-se, por isso, aplicar a 

promoção automática, como exceção conferida à regra, a fim de evitar 

indevido prejuízo aos administrados. Os tribunais vêm decidindo nesse 

sentido sempre que se configurar a inércia da Administração Pública e 

houver previsão legal de promoção automática, como se vê a seguir, 

mutatis mutandis: “Servidor Municipal de Petrópolis. Reenquadramento. Lei 

Municipal nº 5.170/95 e Decreto Municipal nº 620/96. Inércia da 

Municipalidade em promover o reenquadramento de servidores. 

Progressão automática. A Lei 5.170/95 do Município de Petrópolis instituiu 

o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores e, em seu art. 5º, 

caput, dispôs que o Poder Executivo deve propiciar atividades, de forma 
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anual, para atender as disposições quanto à progressão, promoção e 

reenquadramento de seus servidores. O § 1º do art. 5º estabelece que o 

não cumprimento do disposto no caput implicará na progressão automática 

do servidor, levando-se em conta apenas o tempo de serviço. 

Preenchidos os requisitos legais para o enquadramento funcional, deve 

ser assegurado o direito da parte autora. (...)” (destaquei – TJRJ – 

Apelação – Reexame Necessário 633178920108190042 – 15ª Câmara 

Cível – Des. Celso Ferreira Filho – j. 12.1.2012) “AÇÃO ORDINÁRIA – 

ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO IRRELEVANTE – PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 96 DA LEI N. 

7.169/96. ‘A avaliação do desempenho, prevista no Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município (Lei nº 7.169/96), analisa o servidor 

municipal antes que ele adquira o direito de progredir na carreira’ ‘A 

omissão na realização dessa avaliação não pode prejudicar o servidor’ ‘A 

progressão não constitui acréscimo pecuniário, mas apenas a percepção 

de nova remuneração proveniente de classificação automática no nível 

imediato de sua série de classe. Não existe, aqui, o mesmo fundamento do 

qüinqüênio, pois este constitui gratificação proporcional ao tempo de 

serviço’ ‘Os atos da Administração Pública estão adstritos ao princípio de 

legalidade. Se satisfeitos os requisitos prévios na Lei Municipal nº 

7.169/96, é de ser garantida ao servidor municipal a progressão funcional 

pleiteada’” (destaquei – TJMG – Ap. nº 1.0024.05.778920-8/001 – rel. Des. 

Wander Marotta – j. 14.8.2007, public. 3.10.2007) O egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso já teve a oportunidade de decidir matéria idêntica, 

como se vê mais adiante, na ementa do julgado: “PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO 

ADESIVA E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE ENQUADRAMENTO DE CLASSE C/C COBRANÇA DE 

DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

MAGISTÉRIO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 

– DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – MANDADO DE SEGURANÇA 

JULGADO E COM TRÂNSITO EM JULGADO – PRESCRIÇÃO – 

INTERRUPÇÃO PELA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – TERMO A QUO 

PARA O REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – 

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DO WRIT – PROPOSITURA 

ANTES O REINÍCIO DO PRAZO – DIREITO AO RECEBIMENTO DOS 

VALORES ATINENTES AOS CINCO ANOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 20, § 3o, DO CPC/73 – DESPROVIMENTO DO 

APELO DO ENTE PÚBLICO E PROVIMENTO PARCIAL DO ADESIVO. Se a 

preliminar de ausência de interesse processual confunde-se com o mérito, 

com este deve ser examinada. Decorrido o prazo previsto no artigo 9º, § 

1º, da Lei do Município de Várzea Grande no 2.361, de 11 de outubro de 

2001, sem a realização de avaliação de desempenho, o servidor tem o 

direito de progredir nas classes da carreira de forma automática, 

conforme prevê o § 6º do mesmo artigo.(...) (TJMT – Apelação / Remessa 

Necessária 22081/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, j. 13.3.2017, DJe 23.3.2017- destaquei). Resta, pois, 

examinar os documentos acostados aos autos com a inicial e as 

informações prestadas, à luz do que prescreve a Lei Municipal n. 

3.797/2012 (Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande), a 

fim de aferir se a autora, de fato, faz jus ao enquadramento almejado, 

cumprindo salientar que o réu reconheceu ser devida a elevação da 

servidora para a classe B, a partir de 7.8.2015, restando, portanto, 

verificar se ela faz jus ou não à elevação para o nível 2 e nível 3, na forma 

pretendida. Segundo se infere da vida funcional contida nos autos (pg. 

60-PDF), a servidora ingressou na carreira dos profissionais da 

educação, por meio de concurso, em 15.1.2009 e somente em 2014 

recebeu a primeira elevação de nível concedida a todos os trabalhadores 

efetivos da educação, por meio da Portaria n. 027/2014, fato também 

reconhecido pelo réu. A autora está com a razão quando diz que a 

referida portaria não considerou a data de ingresso de cada servidor no 

cargo público, para, então, aferir o termo inicial do enquadramento, já que 

fixou os efeitos do enquadramento a partir de novembro de 2013 para 

todos os servidores indistintamente. Ora, considerando o interstício de 3 

(três) anos previsto na legislação acima, não resta dúvida de que a 

servidora deveria ter sido elevada para o nível 2 a partir de 15.1.2012 e 

para o nível 3 a partir de 15.1.2015, não podendo ser prejudicada pela 

morosidade da administração pública. Desse modo, pode-se dizer que a 

autora logrou êxito da comprovação de fato constitutivo de seu direito, 

enquanto que o réu não demonstrou qualquer fato modificativo, impeditivo 

ou extintivo desse direito, impondo-se o acolhimento do pleito. Diante do 

exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente ação, a fim de 

declarar o direito da autora de ser enquadrada na classe B a partir de 

7.8.2015, no nível 2 a partir de 15.1.2012 e no nível 3 a partir de 15.1.2015, 

condenando o réu ao pagamento dos vencimentos com os coeficientes 

específicos da promoção a que faz jus e seus reflexos, nos moldes das 

Leis n. 3.797/2012, n. 4.007/2014 e outras subsequentes, a partir do 

protocolo do pedido administrativo (7.8.2015 – pg. 61 – PDF), conforme 

pleiteado na inicial, descontando eventuais valores já pagos pelo réu no 

cumprimento da Portaria n. 124/2014, declarando, por fim, extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil. Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de 

juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); 

correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de 

janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; 

correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: 

remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: 

IPCA-E. De acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e despesas 

processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, condeno-o apenas ao 

pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser fixado 

quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II, 

do CPC. Processo sujeito ao reexame necessário (Súmula 490 STJ). 

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. Havendo 

interposição de apelação e apresentadas as contrarrazões, à instância 

superior para os devidos fins. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002891-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE MARTINS VIANA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. GISLAINE MARTINS VIANA DE ALMEIDA, devidamente qualificada 

nos autos, propôs a presente “Ação de Cobrança” em face do MUNICÍPIO 

DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, pertencer aos quadros de 

servidores públicos do Município de Várzea Grande desde 23.4.2012, 

ocupante do cargo de Professor Nível Superior 25h, estando atualmente 

enquadrada no nível 1, classe B, conforme documentos juntados aos 

autos. Alega possuir um período de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 22 

(vinte e dois) dias de serviço averbado em sua ficha funcional pela própria 

administração pública municpal, conforme Portaria n. 464/2013, 

perfazendo um total superior a 12 (doze) anos de serviço, de modo que já 

deveria estar ocupando o nível 5. Alega que esse equívoco em seu 

enquadramento ocasionou uma perda salarial de R$ 28.594,96 (vinte e oito 

mil, quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos), pois 

considerando a sua elevação de um nível para o outro e a legislação 

vigente em cada período, seu salário foi pago sempre a menor desde 2013 

a 2017. Pede, assim, a procedência do pleito, a fim de que o réu seja 

condenado a realizar o seu enquadramento no nível 5, classe 

B-especialização, com salário de R$ 3.446,48 (três mil, quatrocentos e 

quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos), bem como ao 

pagamento das diferenças retroativas até o julgamento da lide, acrescida 

de juros e correção monetária. Pugna, ainda, pela condenação do réu ao 

pagamento dos honorários, das custas e despesas processuais. A inicial 

veio acompanhada de documentos. Em contestação, o réu alega que 

somente ao final do estágio probatório é que a servidora alcançou direito à 

progressão funcional para o nível 4, sendo que só em junho de 2016 

poderia ser elevada para o nível 5 e em junho de 2019 para o nível 6. 

Esclarece que o reajuste concedido por meio da Lei Complementar n. 

4.093/2015 só pode ser aplicado a partir de 25.8.2015, enfatizando que 

devem ser observadas as leis vigentes em cada período. Ao final, pede a 
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improcedência do pleito. Em impugnação, a autora reitera os pedidos 

contidos na inicial. É o relatório. Decido. O presente feito comporta o 

julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade de 

produção de outras provas, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. Como se observa nos autos e, 

particularmente, no sucinto relatório, a questão a ser enfrentada reside na 

aferição do apontado direito da requerente de ser elevada nos níveis, no 

cargo de Professor da rede pública municipal, nos termos previstos nas 

Leis Complementares ns. 3.797/2012 e 4.007/2014. O invocado direito está 

alicerçado, primeiramente, na Lei Federal n. 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e 

prescreve, em seu art. 67, o seguinte: “Os sistemas de ensino 

promoverão a valorização dos profissionais da educação, 

assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de 

carreira do magistério público: I - ingresso exclusivamente por concurso 

público de provas e títulos; II - aperfeiçoamento profissional continuado, 

inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim; III - piso 

salarial profissional; IV - progressão funcional baseada na titulação ou 

habilitação, e na avaliação do desempenho; V - período reservado a 

estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho; VI - 

condições adequadas de trabalho.” Como se vê acima, os profissionais da 

educação fazem jus, realmente, inclusive nos termos dos estatutos e dos 

planos de carreira do magistério público, à progressão funcional com base 

nos títulos ou na habilitação e na avaliação do desempenho, vez que se 

está a cuidar aqui de valorização profissional. Nessa mesma linha, a Lei 

Municipal n. 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal 

de Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, depois de 

assegurar, em seu art. 18, que a progressão funcional profissional da 

educação dar-se-á por promoção nas classes e progressão nos níveis, 

estabelece a partir do art. 19 o seguinte: “Art. 19 - A progressão dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á 

em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o 

interstício de três (03) anos. Parágrafo único – Os níveis de progressão 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha 

horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 20 – 

A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em 

instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica. § 1º - O interstício para 

promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica. § 2º - A avaliação de 

desempenho e a de conhecimento será realizada a cada três anos de 

acordo com os critérios definidos em lei própria. § 3º - O interstício para 

promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício 

profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, 

Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte 

Administrativo Educacional. § 4º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 

1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se 

automaticamente. Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude do tempo de 

serviço, a cada 03 (três) anos, com percentual de 2% (dois pontos 

percentuais) ao final de cada ano acrescido sobre o valor do subsídio. 

Parágrafo único – As classes de promoção dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturadas em linha vertical de acesso, 

identificada por 10 (dez) arábicos, de 1 a 10. Art. 23. Os níveis de 

progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras, de A a E. Parágrafo único – Os 

níveis são estruturados segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: a) – Nível A – habilitação 

específica de nível médio-magistério; b) – Nível B – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena e/ou formação nos esquemas I e II, conforme Parecer 151/70 do 

Ministério de Educação, aprovado em 6 de fevereiro de 1970; (...)” A Lei 

Complementar n. 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar 

n. 3.797/2012 e dá outras providências, prevê o seguinte: Art. 1.º - A lei 

complementar nº. 3.797/2012 passará a viger com as seguintes 

alterações: (...) Art. 19 – (...) Parágrafo Único – As classes de progressão 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha 

horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 21 – 

A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe 

para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos 

ininterruptos. Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por até cinco (05) letras de A a E. Art. 23 – As Classes de 

progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Parágrafo Único – As 

classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: a) – Classe A – habilitação 

específica de nível médio-magistério; b) – Classe B – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena; c) – Classe C – habilitação específica de grau superior em nível de 

graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, 

atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação; d) – Classe D – 

habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de 

educação relacionada com sua habilitação. e) – Classe E – habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada 

com sua habilitação. Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de 

Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento 

Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são 

estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) 

Letras de A a D. § 1° – As classes são estruturadas segundo os graus de 

formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: (...) III – 

Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio a) Classe A – 

formação em ensino médio; b) Classe B – habilitação em grau superior em 

nível de graduação; c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso 

de especialização; d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso 

de mestrado. Desse modo, só há falar em promoção se, além de 

demonstrado o interstício de três anos de efetivo exercício em cada 

classe da carreira do magistério público municipal, resultar comprovada a 

avaliação de desempenho favorável, a qualificação profissional em 

instituições credenciadas e, ainda, as aferições periódicas de 

conhecimento do professor, de acordo com o estabelecido nos referidos 

artigos, que se mostra em clara sintonia com o dispositivo 67 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. No caso dos autos, contudo, 

deve ser aplicado o disposto no § 4º do art. 20 da Lei n. 3.797/2012, que 

cuida da promoção automática, uma vez que a Administração Pública 

manteve-se inerte nas vezes em que fora provocada, deixando de 

regulamentar o processo de avaliação no prazo assinalado na lei, 

inviabilizando, assim, a progressão funcional almejada. Ademais, consta 

da lei, como visto acima, que, decorrido o prazo previsto no § 1º, que fala 

do interstício de três anos de efetivo exercício de cada classe da carreira 

do magistério público municipal e não havendo o processo de avaliação, a 

promoção deve dar-se automaticamente por tempo de serviço, promoção 

essa que, todavia, ainda não fora efetuada, a despeito da clara 

demonstração do requisito objetivo, consistente no fator tempo de serviço, 

verificado na documentação trazida com a petição inicial. Assim, ao 

mesmo tempo em que o legislador ordinário condicionou os requisitos 

subjetivos – quais sejam as avaliações de desempenho e conhecimento, 

nelas incluindo, por óbvio, o exame da qualificação em instituições 

credenciadas – aos critérios a ser definidos por lei própria, tratou de 

prever, também, a excepcional hipótese de a Administração Pública 

omitir-se ou manter-se inerte, estabelecendo norma clara no sentido de 

promover automaticamente os servidores que cumprirem o requisito 

temporal no serviço, no caso de não lhes serem oportunizadas as 

comentadas avaliações. Pouco importa aqui se houve ou não pedido 

expresso de promoção na carreira ou se os interessados nessa forma de 

progressão funcional provaram ter formalizado esse pedido, bem como 

demonstrado que não houve regular processo de avaliação por parte da 

Administração Pública, a quem compete, afinal, a iniciativa dessa 

providência, não se podendo cobrar dos administrados que produzam 

prova negativa ou impossível. Some-se a isso o fato inconteste de que a 

ausência de avaliação com vistas à promoção da impetrante não fora 

contrariada pela autoridade impetrada, que bem poderia carrear para os 

autos o processo de avaliação caso este tivesse ocorrido realmente. 

Tem-se, assim, no caso dos autos, em verdade, uma flagrante violação ao 

princípio constitucional da legalidade a ser obedecido pela Administração 

Pública, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, conforme 

ensinamentos doutrinários reproduzidos abaixo: “Na Administração Pública 

não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração 

particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública 

só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa 

“poder fazer assim”; para o administrador público significa “dever fazer 
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assim”.” (Hely Lopes Meirelles em Direito Administrativo Brasileiro, 

Malheiros Editores, 21ª edição, 1996, p. 82) “Assim, o princípio da 

legalidade é o da completa submissão da Administração às leis. Esta deve 

tão-somente obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática. Daí que a 

atividade de todos os seus agentes, desde o que lhe ocupa a cúspide, isto 

é, o Presidente da República, até o mais modesto dos servidores, só pode 

ser a de dóceis, reverentes, obsequiosos cumpridores das disposições 

gerais fixadas pelo Poder legislativo, pois esta é a posição que lhes 

compete no Direito brasileiro.” (Celso Antônio Bandeira de Mello em Curso 

de Direito Administrativo, Malheiros Editores, 28ª edição, 2011, p. 101) 

Cabe anotar que tais lições tornam evidente o entendimento de que, 

justamente por dever de obediência ao princípio da legalidade, deve a 

Administração Pública atender ao comando legal previsto no art. 20º, § 4º, 

da Lei Municipal n. 3.797/2012, baseada no seu poder-dever de cumprir o 

que a lei determina. Segundo ensinamento, mais uma vez, de Hely Lopes 

Meirelles, em comentários acerca da omissão da Administração, é possível 

vislumbrar mais claramente o acerto na impetração do mandado de 

segurança no caso em apreço: “Não há, em doutrina, um critério 

conclusivo sobre a conduta omissiva da autoridade. Quando a norma 

estabelece que, ultrapassado tal prazo, o silêncio importa aprovação ou 

denegação do pedido do postulante, assim se deve entender, menos pela 

omissão administrativa do que pela determinação legal do efeito do 

silêncio. (...) Quando não houver prazo legal, regulamentar ou regimental 

para a decisão, deve-se aguardar por um tempo razoável a manifestação 

da autoridade ou do órgão competente, ultrapassado o qual o silêncio da 

Administração converte-se em abuso de poder, corrigível pela via judicial 

adequada, que tanto pode ser ação ordinária, medida cautelar, mandado 

de injunção ou mandado de segurança. Em tal hipótese não cabe ao 

Judiciário praticar o ato omitido pela Administração mas, sim, impor sua 

prática, ou desde logo suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o 

direito do postulante, violado pelo silêncio administrativo.” (destaquei – 

Obra citada, p. 98) É correto afirmar, portanto, que enquanto não houver 

norma regulamentadora do processo de avaliação não há falar em 

promoção pelas vias adequadas, impondo-se, por isso, aplicar a 

promoção automática, como exceção conferida à regra, a fim de evitar 

indevido prejuízo aos administrados. Os tribunais vêm decidindo nesse 

sentido sempre que se configurar a inércia da Administração Pública e 

houver previsão legal de promoção automática, como se vê a seguir, 

mutatis mutandis: “Servidor Municipal de Petrópolis. Reenquadramento. Lei 

Municipal nº 5.170/95 e Decreto Municipal nº 620/96. Inércia da 

Municipalidade em promover o reenquadramento de servidores. 

Progressão automática. A Lei 5.170/95 do Município de Petrópolis instituiu 

o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores e, em seu art. 5º, 

caput, dispôs que o Poder Executivo deve propiciar atividades, de forma 

anual, para atender as disposições quanto à progressão, promoção e 

reenquadramento de seus servidores. O § 1º do art. 5º estabelece que o 

não cumprimento do disposto no caput implicará na progressão automática 

do servidor, levando-se em conta apenas o tempo de serviço. 

Preenchidos os requisitos legais para o enquadramento funcional, deve 

ser assegurado o direito da parte autora. (...)” (destaquei – TJRJ – 

Apelação – Reexame Necessário 633178920108190042 – 15ª Câmara 

Cível – Des. Celso Ferreira Filho – j. 12.1.2012) “AÇÃO ORDINÁRIA – 

ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO IRRELEVANTE – PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 96 DA LEI N. 

7.169/96. ‘A avaliação do desempenho, prevista no Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município (Lei nº 7.169/96), analisa o servidor 

municipal antes que ele adquira o direito de progredir na carreira’ ‘A 

omissão na realização dessa avaliação não pode prejudicar o servidor’ ‘A 

progressão não constitui acréscimo pecuniário, mas apenas a percepção 

de nova remuneração proveniente de classificação automática no nível 

imediato de sua série de classe. Não existe, aqui, o mesmo fundamento do 

qüinqüênio, pois este constitui gratificação proporcional ao tempo de 

serviço’ ‘Os atos da Administração Pública estão adstritos ao princípio de 

legalidade. Se satisfeitos os requisitos prévios na Lei Municipal nº 

7.169/96, é de ser garantida ao servidor municipal a progressão funcional 

pleiteada’” (destaquei – TJMG – Ap. nº 1.0024.05.778920-8/001 – rel. Des. 

Wander Marotta – j. 14.8.2007, public. 3.10.2007) O egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso já teve a oportunidade de decidir matéria idêntica, 

como se vê mais adiante, na ementa do julgado: “PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO 

ADESIVA E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE ENQUADRAMENTO DE CLASSE C/C COBRANÇA DE 

DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

MAGISTÉRIO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 

– DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – MANDADO DE SEGURANÇA 

JULGADO E COM TRÂNSITO EM JULGADO – PRESCRIÇÃO – 

INTERRUPÇÃO PELA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – TERMO A QUO 

PARA O REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – 

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DO WRIT – PROPOSITURA 

ANTES O REINÍCIO DO PRAZO – DIREITO AO RECEBIMENTO DOS 

VALORES ATINENTES AOS CINCO ANOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 20, § 3o, DO CPC/73 – DESPROVIMENTO DO 

APELO DO ENTE PÚBLICO E PROVIMENTO PARCIAL DO ADESIVO. Se a 

preliminar de ausência de interesse processual confunde-se com o mérito, 

com este deve ser examinada. Decorrido o prazo previsto no artigo 9º, § 

1º, da Lei do Município de Várzea Grande no 2.361, de 11 de outubro de 

2001, sem a realização de avaliação de desempenho, o servidor tem o 

direito de progredir nas classes da carreira de forma automática, 

conforme prevê o § 6º do mesmo artigo. (...) (TJMT – Apelação / Remessa 

Necessária 22081/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, j. 13.3.2017, DJe 23.3.2017- destaquei). Resta, pois, 

examinar os documentos acostados aos autos com a inicial e as 

informações prestadas, à luz do que prescreve a Lei Municipal n. 

3.797/2012 (Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande), a 

fim de se aferir se a autora, de fato, preenche os requisitos acima, 

cumprindo salientar que a data de ingresso da servidora no cargo público, 

por meio de concurso, se deu em 23.4.2012, conforme vida funcional (Id. 

12764341). Nota-se, porém, que a autora embasa o seu pedido de 

elevação de nível na Portaria n. 464/2013, que reconheceu em seu favor o 

período de sete anos, nove meses e vinte e dois dias de serviço prestado 

à municipalidade. Todavia, é de se ressaltar que para fins de 

enquadramento/progressão funcional, deve ser considerado apenas o 

período de “efetivo exercício” no cargo público, conforme o respectivo 

plano de carreira, de modo que eventual atividade exercida pela servidora 

em outro órgão ou mesmo atividade semelhante, porém de caráter não 

efetivo, não podem ser consideradas para efeito de promoção. Isso 

porque, como visto na legislação municipal acima transcrita, dentre os 

requisitos para obtenção de promoção está a avaliação do servidor no 

exercício de suas atividades, ou seja, considera-se o desempenho do 

profissional nas funções inerentes ao cargo. Nesse sentido já vem se 

posicionando a jurisprudência “mutatis mutandis”: “RECURSO ORDINÁRIO 

EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO 

FUNCIONAL. APROVEITAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR. 

IMPOSSIBILIDADE. A movimentação na carreira pela progressão funcional 

objetiva estimular o servidor a se tornar mais eficiente no serviço público, 

eficiência aferível mediante avaliação funcional, necessitando, por isso, 

que o servidor conte com determinado tempo de serviço no cargo, sendo 

inadmissível, para esse fim, contar o tempo de serviço em cargo anterior. 

Recurso ordinário desprovido .” (STJ - RMS 22866/MT – Relator Ministro 

FELIX FISCHER – 5ª Turma - DJ 29-6-07 p. 668). “RECURSO ORDINÁRIO. 

MANDADO DE SEGURANÇA. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO DO SUL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. 

APROVEITAMENTO DO TEMPO DE EXERCÍCIO DE CARGOS ANTERIORES. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A progressão funcional na carreira de Delegado de 

Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul é "a movimentação do policial 

civil a cada cinco anos de efetivo exercício na carreira, para o nível 

imediatamente seguinte", conforme dispõe o art. 114 da LCE 114/05. O art. 

286, § 3º da mesma Lei, que prevê a contagem de tempo de serviço 

público geral, diz respeito somente à identificação de nível no contexto da 

conversão em subsídio da remuneração deste cargo público. 

Precedentes. 2. Recurso ordinário desprovido.” (RMS 33.328/MS – 

Primeira Turma, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, j. 4.10.2011, p. DJe 

10.10.2011) No mesmo sentido o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – 

CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DO MAGISTÉRIO COM CARGA 

HORÁRIA SEMANAL DE 20 HORAS – NOVO CONCURSO PÚBLICO – 

MESMO CARGO COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS – 
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PROMOÇÃO DE NÍVEL – TÍTULO DE PÓS-GRADUAÇÃO COMPROVADO – 

POSSIBILIDADE – PROGRESSÃO FUNCIONAL – APROVEITAMENTO DE 

TEMPO DE SERVIÇO – ALEGAÇÃO DE IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO 

– IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A promoção 

de nível deve se dar com a comprovação da escolaridade exigida, que no 

presente caso restou demonstrada com o certificado de pós-graduação. 

O aproveitamento do tempo de serviço público prestado na administração 

municipal, anterior ao ingresso na carreira de professor pedagogo 

(40horas), não habilita o servidor a requerer progressão funcional, uma 

vez que esta se sujeita à lei que regula a carreira de magistério do 

Município de Nova Ubiratã (Lei Complementar Municipal n° 18/2008), que 

exige interstício de no mínimo de 12 (doze) meses no vencimento padrão 

inicial.” (TJMT - Ap 86780/2015 – Segunda Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 18.10.2016, p. 

18.11.2016) “MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL - SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL - PROGRESSÃO HORIZONTAL EXERCÍCIO DE 

CARGOS EM CARREIRAS DISTINTAS COM ESTATUTOS PRÓPRIOS - 

REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO - SEGURANÇA DENEGADA. O exercício de cargos em carreiras 

distintas com estatutos próprios não permite o aproveitamento do tempo de 

trabalho havido em uma carreira para reenquadrar-se funcionalmente na 

outra. Se os Impetrantes não comprovam o preenchimento dos requisitos 

exigidos para a progressão horizontal, não há direito líquido e certo a ser 

amparado no Mandado de Segurança.” (TJMT - MS 110069/2011 – Turma 

de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José 

Tadeu Cury, j. 3.5.2012, p. DJE 15.5.2012) Como se vê, o aproveitamento 

de tempo de serviço prestado pela servidora/autora à administração 

pública municipal antes do seu ingresso efetivo no cargo de professora 

não conta com amparo legal, o que não poderia ser diferente, pois isso 

permitiria o ingresso de profissionais no último nível da carreira, sem ao 

menos ter exercido as funções específicas do cargo. Diante do exposto, 

julgo improcedentes os pedidos formulados na presente ação, declarando 

extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Condeno a requerente ao pagamento das custas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

85, § 2º, do Código de Processo Civil, suspendendo, contudo, a 

condenação, em virtude da gratuidade deferida (art. 98, § 3º, do CPC). 

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. R. I. C.
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Vistos. BENEDITA RITA DE ARAÚJO OLIVEIRA, devidamente qualificada 

nos autos, ingressou com “Ação de Cobrança” em face do MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE/MT, pessoa jurídica de direito público também 

qualificado nos autos, objetivando o seu enquadramento na classe E, nível 

8, bem como o recebimento das diferenças salariais do seu 

enquadramento na função de auxiliar de serviços gerais, carga horária 

30h. Relata ter ingressado no serviço público em 17.12.1993 e ter sido 

enquadrado na classe B – nível 6 em 2012, por ter preenchido os 

requisitos necessários à época. Argumenta, porém, que, de acordo com o 

art. 87, da Lei Complementar n. 3.507/2010, tem direito de receber os 

valores do enquadramento desde maio de 2011 até o efetivo recebimento 

do salário conforme o enquadramento devido, que, no caso, perfaz o 

montante mensal de R$ 947,54 (novecentos e quarenta e sete reais e 

cinquenta e quatro centavos), já que deveria ter sido remunerada em R$ 

1.047,54 (um mil, quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), 

porém seu salário permaneceu no patamar de R$ 550,00 (quinhentos e 

cinquenta reais). Alega, ainda, que em maio de 2012 recebeu R$ 914,52 

(novecentos e quatorze reais e cinquenta e dois centavos), ocorrendo 

uma diferença a menor de R$ 133,02 (cento e trinta e três reais e dois 

centavos), enfatizando que também deixou de receber oito terços de 

férias. Por tais motivos, pede a procedência do pedido, a fim de que o réu 

seja condenado a restituir as diferenças salariais referentes ao período de 

maio de 2011 a abril de 2012 e do mês de maio de 2012, com seus 

reflexos, acrescidas de juros e correção monetária, além dos terços de 

férias não pagos. Junta diversos documentos. Em contestação, o réu 

sustenta, preliminarmente, a prescrição quinquenal, alegando, no mérito, 

que com a implantação do PCCS a carreira na qual está inserida a autora 

passou a ser remunerada por meio de subsídio, ou seja, em parcela única 

que substituiu o salário base e o adicional por tempo de serviço que, de 

acordo com a Lei Complementar n. 3.507/2010, passou a somar o 

montante de R$ 914,52 (novecentos e quatorze reais e cinquenta e dois 

centavos), conforme o enquadramento da servidora. Esclarece que o art. 

87, da referida lei previa o pagamento das diferenças retroativas em dois 

momentos: 50% (cinquenta por cento) em maio de 2011 e 50% (cinquenta 

por cento) em maio de 2012 e, que, de acordo com a tabela nível elementar 

30h o salário da servidora a partir de maio de 2011 deveria ser de R$ 

825,76 (oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos) e não 

de R$ 1.047,54 (um mil, quarenta e sete reais e cinquenta e quatro 

centavos), de modo que as diferenças salariais efetivamente devidas à 

servidora perfaz o montante de apenas R$ 1.065,12 (um mil, sessenta e 

cinco reais e doze centavos). Quanto ao terço constitucional, diz que 

autora só tem direito ao período de 2010/2011, pois os demais foram 

atingidos pela prescrição. Pede, pois, o acolhimento da preliminar e a 

improcedência do pleito. É o relatório. Decido. O processo comporta o 

julgamento antecipado do mérito, uma vez que a matéria em questão versa 

apenas sobre direito, permitindo, assim, a decisão definitiva, sem a 

necessidade de maior dilação probatória, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. Inicialmente, antes de adentrar o mérito, 

impõe-se a análise quanto à preliminar sustentada pelo réu, consistente na 

prescrição quinquenal, cabendo assinalar que, de acordo com o art. 7º, 

XXIX, da Constituição Federal: “São direitos dos trabalhadores urbanos e 

rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XXIX - 

ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com 

prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, 

até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;” 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 25/05/2000) 

Inobstante a regra constitucional alusiva aos trabalhadores em geral, é 

assente na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que, em se 

tratando de ação promovida contra a Fazenda Pública aplicam-se, no 

tocante à prescrição, não só as regras previstas no Código Civil, mas 

também as contidas no Decreto n. 20.910, de 6.1.1932, e no Decreto-lei n. 

4.597, de 19.8.1942. Consta do art. 1º do Decreto n. 20.910/32 o seguinte: 

“as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim 

todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, 

contados da data do ato ou fato do que se originarem” O Decreto-lei n. 

4.597/42 estende essa regra também às autarquias e fundações públicas, 

como se vê no seu art. 2º, abaixo reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 

de agosto de 1932, que regula a prescrição quinquenal, abrange as 

dívidas passivas das autarquias, ou entidades e órgãos paraestatais, 

criados por lei e mantidos mediante impostos, taxas ou quaisquer 

contribuições exigidas em virtude de lei federal, estadual ou municipal, bem 

como a todo e qualquer direito e ação contra os mesmos.” Ainda sobre o 

tema, o art. 7º, do Decreto Municipal 56/2015, estabelece o seguinte: “Art. 

7º. Para os fins do disposto neste Decreto, aplicam-se as férias vencidas 

e não gozadas a prescrição quinquenal, contada a partir do vencimento do 

período aquisitivo, tanto para o gozo, como para os efeitos financeiros 

decorrente." No caso dos autos em que se está diante de créditos de 

prestações sucessivas, a contagem do prazo prescricional alcançará 

apenas as parcelas já vencidas antes dos 5 anos, como se infere do 

ensinamento a seguir: “Algumas pretensões formuladas em face da 

Fazenda Pública dizem respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento 

se divide em dias, meses ou anos. Nessas hipóteses, “a prescrição 

atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os 

prazos estabelecidos pelo presente decreto” (art. 3º do Decreto n. 

20.910/32). Em casos assim, a prescrição não fulmina toda a pretensão, 

atingindo, apenas, as prestações que se venceram antes dos últimos 5 

(cinco) anos.” (Leonardo Carneiro da Cunha, em A Fazenda Pública em 

Juízo, Dialética, 2011, p. 78). A jurisprudência já consolidou esse 

posicionamento por meio da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, 

como se colhe abaixo: “Nas relações de trato sucessivo em que a 

Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o 

próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações 

vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” Com efeito, 

examinando-se a pretensão externada na inicial em harmonia com todo o 
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entendimento aqui exposto acerca da prescrição quinquenal, conclui-se 

que as verbas pleiteadas pela autora foram parcialmente atingidas pela 

prescrição, mais precisamente aquelas anteriores a 22.4.2012, já que a 

ação foi proposta em 22.4.2017. Outrossim, a jurisprudência 

mato-grossense tem compreendido que o prazo prescricional se aplica a 

todo e qualquer direito contra a fazenda pública, segundo se infere dos 

julgados a seguir: “RECURSOS DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – 

AÇÃO DE COBRANÇA – RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA – 

INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DO MUNICÍPIO - 

ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ACOLHIMENTO – VERBAS 

RESCISÓRIAS – DEVIDAS – RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA MUNICIPAL – 1/3 DE FÉRIAS – PAGAMENTO VERIFICADO – 

JUROS E CORREÇÃO – ADEQUAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

MANTIDOS - RECURSO DO MUNICÍPIO – PROVIDO – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. Intempestivo o recurso, impõe-se o seu não 

conhecimento. O prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no 

Decreto nº. 20.910/32, deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda Pública, em qualquer de suas esferas – Federal, 

Estadual e Municipal, seja qual for sua natureza. (...)” (Apelação / 

Remessa Necessária 168330/2015 – Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 5.3.2018, p. no DJE 

9.3.2018) “REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSOS DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA - 

SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - NÃO DEMONSTRADO – PRESCRIÇÃO TRIENAL - 

INAPLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ART. 1º DO 

DECRETO-LEI Nº. 20.910/32 - VERBAS RESCISÓRIAS - DEVIDAS - 

(FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E LICENÇA-PRÊMIO) - ATUALIZAÇÃO 

DO CRÉDITO - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O 

ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 - APÓS ÍNDICES OFICIAIS DE 

REMUNERAÇÃO BÁSICA À CADERNETA DE POUPANÇA - JUROS 

MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS 

APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS - RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. Não há suspensão da prescrição prevista 

no artigo 4º, parágrafo único do Decreto-Lei nº. 20.910/32, quando não é 

possível identificar se houve requerimento administrativo por parte do 

servidor, tampouco se não há resposta da administração referente ao 

pedido. 2. Nas demandas contra a Fazenda Pública que reconhecem 

relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição se atenta às parcelas 

vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos 

da Súmula 85 do STJ.3. (...)” (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 

81876/2015 – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. 

Antônia Siqueira Gonçalves, j. 28.3.2017, p. no DJE 11.4.2017) Quanto ao 

mérito, como se observa nos autos e, particularmente, no sucinto relatório, 

a questão a ser enfrentada reside na aferição do apontado direito da 

requerente de receber as diferenças do enquadramento no período de 

maio de 2011 a maio de 2012. A autora relata ter sido enquadrada no nível 

6, classe B em 2012, com efeitos financeiros a partir de 1.5.2011. Todavia, 

como bem relata o réu na peça de defesa, o art. 87, da Lei n. 3.507/2010, 

previa o pagamento desses efeitos financeiros em dois momentos, sendo 

50% em maio de 2011 e 50% em maio de 2012. Assim, resta verificar se, 

de fato, essas diferenças foram pagas à servidora. De acordo com a 

tabela “nível elementar” 30 hs contida na referida lei, o salário 

correspondente ao cargo de serviços gerais classe B, nível 6 deveria ser 

de R$ 914,62 (novecentos e quatorze reais e sessenta e dois centavos) a 

partir de maio de 2011. Todavia, a ficha financeira da servidora registra o 

seu salário base em apenas R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais e 

cinquenta centavos) de maio a dezembro de 2011 e de janeiro a abril de 

2012, sendo que em maio do mesmo ano houve pagamento no montante 

de R$ 914,52 (novecentos e quatorze reais e sessenta e dois centavos) e 

a partir de junho de 2012 o salário base passou a ser pago no valor de R$ 

1.047,54 (um mil, quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), ou 

seja, a partir de maio de 2012 houve integralização do subsídio no valor 

devido (R$ 914,62), seguido de aumento. Concluiu-se, portanto, que o 

salário da servidora só foi inferior ao valor previsto na tabela nível 

elementar no primeiro período acima descrito (maio/2011 a abril/2012). 

Entretanto, como já afirmado acima, a Lei n. 3.507/2010 não previu a 

imediata implantação do enquadramento, na realidade as diferenças 

deveriam ser pagas parceladamente, como, de fato, aconteceu, segundo 

se infere das fichas financeiras contidas nos autos, as quais registram 

parcelas de enquadramento no período de julho de 2011 a abril de 2012. 

Assim, considerando que o salário da autora vem sendo pago em valor 

condizente com a legislação vigente e considerando que as diferenças 

salariais já foram pagas entre os anos de 2011 e 2012, não há se falar em 

diferenças a serem pagas. A jurisprudência mato-grossense ao enfrentar 

matéria semelhante, assim se posicionou “mutatis mutandis”: “RECURSO 

DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDORA PÚBLICA – 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – MERENDEIRA – ENQUADRAMENTO 

REALIZADO – PAGAMENTO RETROATIVO DO SUBSÍDIO — NÃO 

CABIMENTO — INCORPORAÇÃO REALIZADA NA FORMA DA LEI 

COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Nº 3.505, DE 14 DE 

SETEMBRO DE 2010 – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO –– RECURSO 

PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. A Lei Complementar do Município de 

Várzea Grande nº. 3.505, de 14 de setembro de 2010, que dispõe sobre 

as carreiras dos Trabalhadores da Educação Básica, fixou requisitos para 

a progressão funcional e para integralização dos efeitos financeiros dela 

decorrentes. Assim, de acordo com o artigo 84, o efeito financeiro do 

subsídio estabelecido deveria ser pago em 4 (quatro) parcelas no 

decorrer dos anos de 2011 a 2014, cada uma no percentual de 25% (vinte 

e cinco por cento) sobre o valor do aumento, até a sua completa 

integralização ao salário do servidor. Logo, não tem o servidor direito ao 

valor integral do subsídio desde fevereiro de 2011, quando iniciaram os 

efeitos financeiros da mencionada Lei. (...).” (TJMT – Ap 32183/2016, 

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, j. 30.10.2017, DJe 9.11.2017). Como se vê, não havendo 

previsão legal de integralização imediata do enquadramento, impõe-se o 

não acolhimento do pleito. Quanto aos terços de férias, como bem 

salientado pelo réu e reconhecido acima, a autora somente faz jus ao 

período vencido e não pago a partir de 22.4.2012, mais precisamente 

aquele usufruído em 21.10.2013 a 19.11.2013, conforme ficha funcional, 

uma vez que os períodos anteriores foram atingidos pela prescrição. 

Diante do exposto, julgo parcialmente improcedente o pedido formulado na 

“Ação de Cobrança” proposta por Benedita Rita de Araújo Oliveira em face 

do Município de Várzea Grande, condenando o réu ao pagamento do terço 

de férias do períodos aquisitivo de 2010/2011, usufruído em 21.10.2013 a 

19.11.2013, declarando, assim, extinto o processo com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Os valores deverão ser 

corrigidos e acrescidos de juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês 

(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E 

a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 

0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros 

de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção 

monetária: IPCA-E. Tendo o réu decaído e parte mínima do pedido, condeno 

a requerente ao pagamento das custas processuais, bem como de 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de 

Processo Civil, suspendendo, contudo, a condenação, em virtude da 

gratuidade deferida (art. 98, § 3º, do CPC). Deixo de recorrer de ofício (art. 

496, CPC). Havendo interposição de recurso e ouvida a parte contrária, à 

instância superior para os devidos fins. Após o trânsito em julgado, dê-se 

vista dos autos para a parte autora para execução da sentença. P. R. I. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005778-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMILA ROSALIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre os documentos carreados pelo réu aos autos, nos termos do art. 

437, §1º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006006-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUILINE BATISTA DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA LUCI SCHULLER OAB - MT16791/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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MARCOS RODRIGUES DA SILVA (IMPETRADO)

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL SR. PABLO GUSTAVO 

MORAES PEREIRA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos. Cuida-se de “Mandado de Segurança” impetrado por JAQUELINE 

BATISTA DOS SANTOS, qualificada nos autos, contra ato coator tido 

como praticado pelo SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE 

VÁRZEA GRANDE – Sr. Pablo Gustavo Moraes Pereira e pelo 

SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, Sr. Marcos Rodrigues da 

Silva e em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT, ambos igualmente 

qualificados, na qual se objetiva ordem judicial que suspenda o parecer 

técnico que cancelou a posse da impetrante no cargo de professor, com a 

emissão de outro, atribuindo-lhe o referido cargo em acumulação com o de 

técnico em desenvolvimento infantil que exerce no Município de Cuiabá. 

Relata, a impetrante, ter sido aprovada em 40º lugar no concurso para o 

cargo de Professor – Perfil Nível Superior para Docência na Educação 

Infantil e Ensino Fundamental – 25h, tendo sido convocada em 18 de junho 

de 2018 para entrega de documentos, com vistas à sua posse, que se 

deu posteriormente, em 3.7.2018, mediante assinatura no respectivo 

termo. Narra que ao comparecer na data e local estabelecidos para a 

atribuição do cargo, foi surpreendida com o Parecer Técnico n. 

004/2018/CPC/SAD, que a impediu de ocupar o cargo, sob a exigência de 

que fosse apresentado pedido de exoneração do cargo de técnico em 

desenvolvimento infantil nível médio, que ocupa em Cuiabá, conforme 

declaração de vínculo funcional. Alega que tal medida lhe tem causado 

prejuízos, pois foi determinado o cancelamento de sua posse e nomeação, 

sendo ilegal a postura dos impetrados, uma vez que a Constituição Federal 

permite a acumulação de cargos pretendida. Assim, fundamentando-se em 

orientações jurisprudenciais acerca do tema e na própria Constituição 

Federal, pede a concessão da liminar, a fim de que os impetrados lhe 

atribuam o cargo para o qual foi aprovada. A inicial veio acompanhada de 

diversos documentos. É o relatório. Decido. Estabelece o art. 7º, III, da Lei 

n. 12.016, de 7.8.2009, que ao despachar a inicial, o juiz ordenará “(...) 

que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver 

fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da 

medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do 

impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o 

ressarcimento à pessoa jurídica.” Mais usualmente conhecidos como 

fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente, indispensável é a 

constatação desses dois requisitos para que se obtenha o deferimento do 

pedido liminar em mandado de segurança. No caso em tela, o primeiro 

requisito – fumus boni iuris -– revela-se nos documentos que 

acompanham a inicial, comprobatórios da aprovação e da posse da 

impetrante no cargo de professor – perfil nível superior para docência na 

educação infantil e ensino fundamental para o qual foi aprovada (Id. 

14170289), bem como o impedimento à sua posse em razão do alegado 

acúmulo de cargos (Id. 14170068), além do vínculo contratual que possui 

com a Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá – Creche Municipal 

Espaço Livre, exercendo a função de técnico em desenvolvimento infantil 

com carga horária de 30 (trinta) horas semanais (Id. 14169764). Isso 

porque a Carta Magna estabelece algumas exceções à regra que proíbe a 

acumulação de cargos, conforme se observa no art. 37, XVI, que assim 

prescreve: “XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, 

exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em 

qualquer caso o disposto no inciso XI. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 19, de 1998) a) a de dois cargos de professor; (Incluída 

pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) b) a de um cargo de professor 

com outro técnico ou científico; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 19, 

de 1998) c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de 

saúde, com profissões regulamentadas; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 34, de 2001)” (destaquei) Como se vê, por já possuir um 

cargo de técnico e ter sido aprovada em concurso público para o cargo de 

professor, a posse da autora não incorrerá em acúmulo indevido de 

cargos públicos, mesmo porque a distribuição de aulas na ocasião de sua 

contratação com o Município de Várzea Grande poderá ocorrer conforme 

a compatibilidade de horário com o cargo de técnico que atualmente 

exerce na Prefeitura Municipal de Cuiabá, de modo a não acarretar 

prejuízo à administração pública de ambos os municípios, uma vez que o 

Edital do concurso não previu horário pré-estabelecido para o 

desenvolvimento das 25 horas semanais do cargo de professor (Id. 

14169806). Nesse sentido a jurisprudência: “MANDADO DE SEGURANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO. CARGOS. GESTOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS E 

PROFESSOR. ACUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O art. 37, XVI, "b" da 

Constituição Federal afirma que "é vedada a acumulação remunerada de 

cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, 

observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a de um cargo de 

professor com outro técnico ou científico. (...) 4. Agravo Interno não 

provido.(AgInt no RMS 49.835/AC – Segunda Turma, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, j. 26.4.2016, p. DJe 27.5.2016) O outro requisito “prejuízo grave 

ou irreparável enquanto dura o processo” reside no fato de outros 

candidatos já terem sido também convocados e provavelmente 

empossados, esgotando, assim, as vagas disponíveis ao cargo para o 

qual foi a impetrante aprovada. Diante do exposto, configurada a presença 

dos requisitos autorizadores, defiro o pedido liminar, com fulcro no art. 7º, 

III, da Lei do Mandado de Segurança, a fim de ordenar que os impetrados 

realizem a contratação da autora, atribuindo-lhe aulas em acumulação com 

o cargo de técnico em desenvolvimento infantil exercido em Cuiabá, caso 

não exista outro impedimento à sua posse. Intime-se e notifique-se as 

autoridades impetradas, nos termos do art. 7º, I, da Lei n. 12.016/09, para 

cumprir esta decisão e, no prazo de 10 (dez) dias, prestar informações. 

Em seguida, cumpra-se o disposto nos artigos 11 e 12 da lei, ouvindo-se o 

Ministério Público em 10 (dez) dias. Ao final, conclusos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 330729 Nr: 27024-63.2013.811.0002

 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: JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES MARIA ALVES DE 

MOURA - OAB:MT 5.445, VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 

direito no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 426339 Nr: 25313-52.2015.811.0002

 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: ELIANA ARRUDA DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCOPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLLON VINICIUS OLIVEIRA 

DA GAMA - OAB:20.289

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para, querendo, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação tempestivamente 

protocolado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 337533 Nr: 5830-70.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CATARINA AUXILIADORA DE ARRUDA

 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 para que manifeste no feito, 
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requerendo o que de direito, no prazo de quinze dias.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 320493 Nr: 16894-14.2013.811.0002

 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: ANA MARIA PEREIRA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

ANA MARIA PEREIRA DE MORAES manifestou de forma expressa o aceite 

acerca da “pré-manifestação de desistência do recurso” pelo INSS à fl. 

125, in verbis:

 “Acaso a parte contrária aceite a atualização dos valores atrasados de 

acordo com a literalidade da redação do art. 1º-F da lei 9494/97, o INSS, 

desde já, desiste do recurso.”

Diante da concordância da parte Autora, bem como, por inexistir óbice de 

natureza legal dos termos do acordo, HOMOLOGO para que surta seus 

jurídicos e desejados efeitos em favor das partes.

 INTIME-SE, o INSS para apresentar o cálculo atualizado das parcelas em 

atraso, nos termos sugeridos.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 101781 Nr: 10883-13.2006.811.0002

 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: VALDOMIRO PORFIRIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:OAB/MT 8075, TAIS GONÇALVES MELADO - OAB:8524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por VALDOMIRO 

PORFIRIO DA SILVA, para recebimento do crédito exequendo.

Ainda que devidamente citado, o Instituto Requerido deixou de oferecer 

Impugnação a Execução, e não se opôs aos cálculos apresentados pelo 

Autor (fl. 229 verso).

 Diante da concordância da parte Requerida, bem como, por inexistir óbice 

de natureza legal nos cálculos de fls. 226/227, HOMOLOGO para que 

surta seus jurídicos e desejados efeitos em favor da parte Autora.

 SOLICITE-SE ao Excelentíssimo Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, seja requisitado o pagamento do débito por meio de 

Requisição de Pequeno Valor, instruindo-se a solicitação da RPV com 

cópia das peças pertinentes.

Transitada em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 451183 Nr: 12408-78.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEPDS, HDFS, CGDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO 

- OAB:8.938, HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - OAB:OAB/MT 4344-A, 

LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304/MT

 Intimar o advogado Hernan Escudero Gutierrez (OAB/MT 4344-A), 

defensor de Cladiomar Garcia de Carvalho, o advogado Lauro Gonçalo da 

Costa (OAB/MT15.304), defensor de José Edimilson Pires dos Santos e o 

advogado Bibiano Pereira Leite Neto (OAB/MT 8938-O), defensor de 

Helbert de França Silva, para que tome conhecimento da sentença de 

pronuncia a seguir traanscrita: (...) Vistos etc... [ ]......Feitas essas 

considerações: PRONUNCIO: JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS, 

CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO e HELBERT DE FRANÇA SILVA, 

qual nos autos, como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, I, IV e § 6º e 

artigo 129, caput, c.c. 73, na forma do art. 29, todos do Código Penal, para 

que se submetam a julgamento pelo E. Tribunal do Júri, desta Comarca.

Os pronunciados: JOSÉ EDMILSON, CLAUDIOMAR, e HELBERT 

aguardarão o julgamento, e eventual recurso, presos, conforme 

fundamentos já apontados nas decisões que decretaram as prisões e nas 

decisões que indeferiram pedidos de revogação da cautela prisional ou 

substituição por medida menos gravosa.

Renovada agora na pronúncia a necessidade de garantir a ordem pública, 

sendo obviamente necessário que o Estado barre a reiteração e 

progressão criminosa dos implicados, ao lado da necessidade de se 

garantir a instrução criminal, garantindo o julgamento em plenário do Júri 

sem quaisquer interferências dos réus.

Anote-se que o crime teria sido praticado por organização criminosa que 

supostamente atuava praticando crimes de homicídio nesta Comarca, e a 

revogação da custódia cautelar ou aplicação de medida menos gravosa 

certamente colocaria em risco a ordem pública e, ainda, prejudicaria as 

demais investigações em andamento quanto à atuação do mesmo grupo 

criminoso e a realização de julgamento pelo Tribunal do Júri, sem 

interferência dos pronunciados.Certifique-se nos processos que tramitam 

em desfavor dos réus, perante este juízo, o teor desta sentença de 

pronúncia. P. R. I. Várzea Grande, 4 de julho de 2018. Juiz OTÁVIO 

PEIXOTO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 262071 Nr: 713-06.2011.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO CARMO DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Moreira Pereira - 

OAB:9.405, RICARDO RODRIGO CORREA DA SILVA - OAB:24421/0

 Intimar o advogado Ricardo Rodrigo Correa da Silva (OAB/MT 24.421), 

defensor da acusada Maria do Carmo da Silva Costa, para comparecer à 

Sessão de Julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de 

Várzea Grande, designado para o dia 22/08/2018 às 13h30min, devendo 

comparecer com 30 (trinta) minutos de antecedência, a fim de facilitar a 

preparação para a sessão de julgamento.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 298029 Nr: 18522-72.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA DA SILVA TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 05 DIAS

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) Otávio Vinicius Affi 

Peixoto

 N.º DO PROCESSO: 18522-72.2012.811.0002 – Cód. 298029

ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

ACUSADA: VANESSA DA SILVA TAVARES

ADVOGADO DA ACUSADA: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

FINALIDADE: Intimar a acusada VANESSA DA SILVA TAVARES, abaixo 

qualificado(a), para que compareça na Sessão de Julgamento em data e 

horário abaixo, quando serão julgados pelo Egrégio Tribunal do Júri, 
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devendo chegar com antecedência de 30 (trinta) minutos.

DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO: A Sessão será para O 

JULGAMENTO do acusada – VANESSA DA SILVA TAVARES, que se 

realizará no dia 23 de Agosto de 2018, às 13h30min, na “3ª Reunião 

Ordinária do Tribunal do Júri de Várzea Grande do ano de 2018” no 

Tribunal Popular do Júri da Comarca de Várzea Grande/MT, localizado no 

endereço ao final transcrito.

PESSOAS A SEREM INTIMADAS:

• Acusada: Vanessa da Silva Tavares, brasileira, solteira, Filiação: Antônio 

Tavares e Ivone Angelina da Silva, data de nascimento: 10/08/1987, 

natural de Aquidauana/MS, Endereço: Rua Naurita Nassadem, Qd. 64, n° 

04, Bairro: São Simão, Cidade: Várzea Grande/MT.

ADVERTÊNCIAS: a) Não comparecendo à sessão designada, sem justa 

causa, a parte denunciada (réu), ser-lhe-á decretada a Revelia. b) As 

eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas e demais cominações 

legais (art. 453 e §§ do CPC).

 OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais.

Várzea Grande - MT, 16 de julho de 2018.

Sheila da Silva Figueiredo

Gestor(a) Judiciário(a)

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Av. Castelo Branco S/nº, Bairro: Água 

Limpa

Cidade: Várzea Grande-MT Cep:78125700 - Fone: (65) 3688-8453

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 349506 Nr: 15454-46.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO, EDEVALDO DE ALMEIDA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FRANCISCO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Breno Augusto Pinto de 

Miranda - OAB:9779, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, JESSICA 

FRANCISQUINI - OAB:OAB/MT 18.351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Doutor Elarmin Miranda OAB/MT 1895, assistente da acusação, 

para que no prazo legal apresente Alegações Finiais por memorias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 262071 Nr: 713-06.2011.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO CARMO DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Moreira Pereira - 

OAB:9.405, RICARDO RODRIGO CORREA DA SILVA - OAB:24421/0

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 05 DIAS

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) Otávio Vinicius Affi 

Peixoto

 N.º DO PROCESSO: 713-06.2011.811.0002 – Cód. 262071

ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

ACUSADA: MARIA DO CARMO DA SILVA COSTA

ADVOGADO DA ACUSADA: RICARDO RODRIGO CORRÊA DA SILVA – 

OAB/MT 24.421

FINALIDADE: Intimar a acusada MARIA DO CARMO DA SILVA COSTA, 

abaixo qualificado(a), para que compareça na Sessão de Julgamento em 

data e horário abaixo, quando serão julgados pelo Egrégio Tribunal do Júri, 

devendo chegar com antecedência de 30 (trinta) minutos.

DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO: A Sessão será para O 

JULGAMENTO do acusado – MARIA DO CARMO DA SILVA COSTA, que 

se realizará no dia 22 de Agosto de 2018, às 13h30min, na “3ª Reunião 

Ordinária do Tribunal do Júri de Várzea Grande do ano de 2018” no 

Tribunal Popular do Júri da Comarca de Várzea Grande/MT, localizado no 

endereço ao final transcrito.

PESSOAS A SEREM INTIMADAS:

• Acusado: Maria do Carmo da Silva Costa, brasileira, investigadora de 

policial, Filiação: Joaquim Domingues da Silva e Benedita Ferres da Silva, 

Endereço: Rua 02, Quadra 03, Casa 03, Bairro: Tarumã, Cidade: Várzea 

Grande/MT.

ADVERTÊNCIAS: a) Não comparecendo à sessão designada, sem justa 

causa, a parte denunciada (réu), ser-lhe-á decretada a Revelia. b) As 

eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas e demais cominações 

legais (art. 453 e §§ do CPC).

 OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais.

Várzea Grande - MT, 16 de julho de 2018.

Sheila da Silva Figueiredo

Gestor(a) Judiciário(a)

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Av. Castelo Branco S/nº, Bairro: Água 

Limpa

Cidade: Várzea Grande-MT Cep:78125700 - Fone: (65) 3688-8453

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 260617 Nr: 17965-56.2010.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARILDO CEZAR FACHONE - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 05 DIAS

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) Otávio Vinicius Affi 

Peixoto

 N.º DO PROCESSO: 17965-56.2010.811.0002 – Cód. 260617

ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

ACUSADO: FRANCISCO JOSINO DA SILVA

ADVOGADO DO ACUSADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

FINALIDADE: Intimar o acusado FRANCISCO JOSINO DA SILVA, abaixo 

qualificado, para que compareça na Sessão de Julgamento em data e 

horário abaixo, quando serão julgados pelo Egrégio Tribunal do Júri, 

devendo chegar com antecedência de 30 (trinta) minutos.

DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO: A Sessão será para O 

JULGAMENTO do acusado – FRANCISCO JOSINO DA SILVA, que se 

realizará no dia 27 de Agosto de 2018, às 13h30min, na “3ª Reunião 

Ordinária do Tribunal do Júri de Várzea Grande do ano de 2018” no 

Tribunal Popular do Júri da Comarca de Várzea Grande/MT, localizado no 

endereço ao final transcrito.

PESSOAS A SEREM INTIMADAS:

• Acusado: Francisco Josino da Silva, brasileiro, casado, vendedor 

ambulante, Cpf: 83668900159, Rg: 1153382-0 SSP/MT, Filiação: Amaro 

Josino da Silva e Isabel Nunes de Souza, data de nascimento: 29/05/1965, 

natural de Angelical Presidente Dutra/MA, Endereço: Rua 15 de Novembro, 

nº 691 (próximo ao Lava Jato Avenida), Bairro: Jardim Glória I, Cidade: 

Várzea Grande/MT.

ADVERTÊNCIAS: a) Não comparecendo à sessão designada, sem justa 

causa, a parte denunciada (réu), ser-lhe-á decretada a Revelia. b) As 

eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas e demais cominações 

legais (art. 453 e §§ do CPC).

 OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais.

Várzea Grande - MT, 17 de julho de 2018.

Sheila da Silva Figueiredo

Gestor(a) Judiciário(a)

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Av. Castelo Branco S/nº, Bairro: Água 

Limpa

Cidade: Várzea Grande-MT Cep:78125700 - Fone: (65) 3688-8453

2ª Vara Criminal
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Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 532513 Nr: 5707-33.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO JUNIO PEREIRA RAMOS, LUCAS 

GHAYO DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA DE ARRUDA CHICA 

DUARTE - OAB:19594

 Nos termos da legislação vigente art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa do Réu, via DJE, para 

APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS, no prazo 05 (CINCO) DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 534434 Nr: 6849-72.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO PRADO FERREIRA, ELIAS TEODORO DE 

ASSUNÇÃO, GUILHERME DE ALMEIDA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO ALEXANDRE DA 

SILVA - OAB:18974/O, ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - 

OAB:23536/O

 Nos termos da legislação vigente art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa do Réu GUILHERME DE 

ALMEIDA CARVALHO, DR. ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO. 

OAB/MT 21536/O, via DJE, para APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS, no 

prazo 05 (CINCO) DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 483634 Nr: 4100-19.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO LUIZ ORTOLAN DOS REIS, JOSÉ 

JUNIOR SOARES LEITE, EDIMAR DE LIMA PERIS, DANILLO RODRIGO 

NASCIMENTO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA 

FREITAS - OAB:OAB/MT 4455, MARIA APARECIDA RODRIGUES - 

OAB:16860, Mayara Maria da Silva - OAB:21041/0, ROBERTO WAGNER 

BARRETO BARROS - OAB:22723, WESLEY HENRIQUE DE MELLO 

AGUIAR - OAB:19558/O

 Nos termos da legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de: intimar a defesa do denunciado DANILLO 

RODRIGO NASCIMENTO ROCHA para ratificar/retificar as alegações finais 

apresentadas às fls.514-525.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 377950 Nr: 25270-52.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ALEXANDRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7.888

 Juíza de Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIO

Ministério Público: JOSÉ RICARDO COSTA MATTOSO

 Advogado do Réu: MÁRCIO SALES DE FREITAS

Réu: PAULO ALEXANDRE DA SILVA

Aberta a audiência, constatada a presença da vítima FABIANA ELICÁSSIA 

ARRUDA DE MORAES, do Réu e seu Advogado, das testemunhas, 

FERNANDO SOUZA SOARES e ROBSON SOUZA LIMA, bem como do 

Ministério Público, ausentes os demais. Cientificadas as partes sobre a 

utilização de registro fonográfico digital para a tomada de prova oral, nos 

termos da Lei 11.419/2006 e Provimento n° 035/2007-Gab-CGJ, bem como 

artigo 405, §1° do CPP com redação dada pela Lei n° 11.719/2008, bem 

como foram advertidas acerca da vedação da divulgação não autorizada 

dos registros de áudio a pessoas estranhas ao processo. Ouvida a vítima 

na ausência do Réu na forma do Artigo (CPP, art. 217), as testemunhas 

FERNANDO e ROBSON, e interrogado o Réu, cujas declarações foram 

gravadas em áudio/vídeo (DVD anexo). 1) O Ministério Público desiste da 

oitiva da testemunha faltante. 2) O Advogado do Réu informou que está 

substituindo neste ato o Doutor Adriano. A seguir, pela MMa. Juíza foi 

proferida a seguinte DECISÃO: I – HOMOLOGO a desistência ora 

manifestada pelo Ministério Público. II- Junte-se a Carta Precatória com a 

oitiva da Testemunha GLAUCINE e após às partes pelo prazo sucessivo 

de 05 (cinco) dias, para apresentação de Memoriais, primeiro o Ministério 

Público (CPP, §3º art. 403), após, venham-me os autos conclusos para 

sentença. Saem os abaixo assinados devidamente intimados. Nada mais 

eu, ________ Karina Cristina Teixeira Ormond, estagiária de Gabinete, o 

digitei.

Juíza de Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIO

Ministério Público: JOSÉ RICARDO COSTA MATTOSO

 Advogado do Réu: MÁRCIO SALES DE FREITAS

Réu: PAULO ALEXANDRE DA SILVA

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 535532 Nr: 7546-93.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL MARTINS FERREIRA, PEDRO 

WENDER MUNIZ DOS SANTOS, ALISON ALVES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21.617, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304

 DECISÃOI – ALISON ALVES DE ARAUJO efetuou pedido de Revogação 

da Prisão Preventiva (fls. 370/378). II - O Ministério Público manifestou 

contrariamente ao pedido (fls. 379/382).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).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. [...] Ademais, consultando o Sistema Apolo, verifica-se que o 

Requerente já foi anteriormente condenado por crime contra o patrimônio, 

ensejando o decreto cautelar para garantia da ordem pública.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.IV - Pelo exposto e 

por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido efetuado pelo 

Réu. Intimem-se. Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 402548 Nr: 12706-07.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDERSON DE CAMPOS, CARLOS 

HENRIQUE COSTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WENDERSON DE CAMPOS, Rg: 

25763482, Filiação: Geisiane de Campos, data de nascimento: 12/06/1996, 

brasileiro(a), natural de Várzea Grande-MT, solteiro(a), estudante, 
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Telefone 65 9.9224-6944 e atualmente em local incerto e não sabido 

CARLOS HENRIQUE COSTA E SILVA, Filiação: Maria do Socorro Costa e 

Silva, data de nascimento: 13/04/1994, brasileiro(a), natural de Várzea 

Grande-MT, solteiro(a), lavador de carro, Telefone 3026-5436. 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: SENTENÇA.VISTOS ETC.O representante do Ministério Público 

com atribuições perante este juízo, baseando-se no Inquérito Policial que 

juntou, ofertou denúncia contra os acusados pelo cometimento, em tese, 

do crime de tráfico de drogas capitulado no art. 33, caput, da Lei 

11.343/2006.Narra o Ministério Público que no dia 23 de maio de 2015, por 

volta das 21h00min, policiais militares receberam denúncia via CIOSP 

referente ao crime de roubo da motocicleta HONDA BIZ, cor preta, placas 

OBI-7816 (objeto de IP diverso). Em diligências os policiais localizaram a 

moto no bairro São Gonçalo, nesta Cidade, com o indivíduo Daniel da Silva 

Lisboa Kaminski, oportunidade em que ele disse que estava guardando a 

motocicleta para o denunciado Carlos Henrique e indicou o endereço. No 

local, os policiais foram recebidos pelos denunciados Wanderson e 

Carlos, e ao realizarem buscas no interior do imóvel encontraram uma 

porção grande de maconha e duas porções médias da mesma substância, 

além de um cheque no valor de R$ 5.240,00 (cinco mil duzentos e 

quarenta reais) e um documento de um veículo Fiat/Strada, que ao ser 

checado revelou-se também produto de roubo (objeto de IP diverso).Narra 

também que as substâncias apreendidas apresentaram resultado 

POSITIVO para o princípio ativo da MACONHA, pesando 175g (cento e 

setenta e cinco gramas).Por derradeiro, o Ministério Público pugnou pela 

condenação arrolando testemunhas.Pelo despacho de fls. 160 deu-se 

prosseguimento ao feito. Notificados, os acusados apresentaram defesa 

prévia por intermédio da Defensoria Pública às fls. 176/177. A denúncia foi 

recebida às fls. 178.Na instrução (fls. 200/204) foram inquiridas duas 

testemunhas indicadas pelas partes e se realizou os interrogatórios.O 

Ministério Público, em alegações finais (fls. 214/220), entendendo terem 

restado fragilizados os elementos probatórios no curso da instrução, 

pugnou pela absolvição dos acusados.A defesa, nas derradeiras 

alegações (fls. 218/220) pugnou pela desclassificação do delito do art. 33, 

caput para o delito de posse de droga para uso pessoal capitulado no art. 

28, ambos da Lei 11.343/2006.Então, vieram-me os autos 

conclusos.Relatados, decido.Embora evidente a materialidade delitiva, 

devidamente consubstanciada no exame definitivo de fls. 136/138, não há 

elementos suficientes a revelar a autoria do crime de tráfico, nos termos 

em que capitulado na inicial.O acusado Wenderson, em juízo (mídia), 

negou a traficância, declarando ser viciado em drogas e que aquela 

apreendia destinava-se ao seu consumo pessoal. Afirmou também que 

não conhece o acusado Carlos e este chegou em sua residência com os 

policiais.O acusado Carlos, em juízo (mídia), também negou a traficância, 

admitindo a condição de usuário de entorpecente, negando, porém, ter 

sido preso na residência do acusado Wenderson, asseverando que foi 

preso na residência de sua namorada e levado pela polícia até a 

residência de Wenderson onde os policiais encontraram a droga.As 

testemunhas Celso das Neves Rodrigues e Paulo Júnior Brito Godoi, 

policiais militares, em juízo (mídia), declararam ter sido acionados para 

atender a uma ocorrência de roubo e abordaram um rapaz com um 

capacete e a chave de uma motocicleta, ocasião em que ele informou ter 

guardado a moto a pedido do acusado Carlos e indicou o endereço. No 

local, abordaram os acusados e realizaram buscas no interior do imóvel 

onde encontraram os entorpecentes em questão, além de documento de 

outro veículo objeto de roubo.Veja-se que tais testemunhos não subsidiam 

o juízo com qualquer informação direta mais rica no sentido de que os 

acusados estivessem cometendo atos de traficância. O que é certo é que 

eles mantinham drogas em depósito. Nem se cogite a falácia do acusado 

Carlos de que ele não estava no local onde a droga foi apreendida, já que 

não há nos autos uma única prova ou indício a revelar má-fé por parte 

destes agentes.Então é certo que os acusados tinham drogas em 

depósito, não havendo aparentes máculas na ação policial.Entretanto tais 

fatores não revelam a este juízo prova efetiva do tráfico.A polícia chegou 

à residência onde se encontravam os acusados investigando crime 

diverso, possível roubo, não dispondo de qualquer informação de tráfico 

e, acidentalmente encontrou drogas com os réus.Destarte, não havendo 

no feito um único elemento a indicar a destinação de tráfico no que se 

refere à droga apreendida, havendo confissão judicial de sua destinação 

ao uso, é forçoso concluir que as provas produzidas judicialmente 

apresentam-se demasiadamente frágeis para justificar a imposição de uma 

sanção penal por tráfico.De se lembrar, porém, que os acusados 

confessaram ser usuários de droga e que os entorpecentes apreendidos 

seriam para uso pessoal.Diante disso, é possível a desclassificação, 

ficando por conta do art. 28 da Lei 11.343.06, a depender, evidentemente 

do julgamento do juízo competente, qual seja, o juizado especial criminal 

desta comarca. Pelo exposto, DESCLASSIFICO o delito de tráfico de 

drogas imputado aos réus WENDERSON DE CAMPOS e CARLOS 

HENRIQUE COSTA E SILVA, suficientemente qualificados nos autos, para 

outro não inserido na competência deste juízo, possivelmente do artigo 28, 

caput da lei 11.343/06.Por conseguinte, nos termos do art. 383, § 2° do 

Código de Processo Penal, determino o encaminhamento do feito, após o 

trânsito em julgado desta, ao Juizado Especial Criminal desta Comarca, 

com as devidas baixas, antes, porém vinculem junto a conta única do 

TJMT o valor apreendido nos autos ao referido juizado.Os demais objetos 

apreendidos deverão ser vinculados ao Juizado Especial Criminal para 

aquele juízo proceder à restituição.Publique-se. Registre-se.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, Arianny Aparecida 

Laura de Deus Barros, digitei.

Várzea Grande, 13 de julho de 2018

Monica Aparecida Zangrossi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 526902 Nr: 2495-04.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ALVES DE ALMEIDA, WESLEY 

PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Denunciado(a): Thiago Alves de Almeida, Rg: 25491652 SSP MT 

Filiação: Gerson Lima de Almeida e de Maria Alves de Almeida, data de 

nascimento: 07/08/1993, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), 

Endereço: Rua: 11 de Dezembro, 34 - Próximo A King Kong, Bairro: Cristo 

Rei, Cidade: Várzea Grande-MT

Denunciado(a): Wesley Pereira da Silva Filiação: Carlos Alberto da Silva e 

Francilene Viana Pereira, data de nascimento: 04/09/1994, brasileiro(a), , 

Endereço: Rua 11 de Dezembro, Bairro: Cristo Rei, Cidade: Várzea 

Grande-MT

Finalidade:Para que compareça neste Juízo de Direito no dia 20 de 

setembro de 2018, às 14h:25min, para o comparecimento do acusado, e 

nessa oportunidade, em não comparecimento do acusado, será suspenso 

o processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do 

CPP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Pelo que se observa os acusados foram notificados por edital às fls. 93, 

apresentando por meio da Defensoria Pública local sua defesa prévia (fls. 

96), não suscitando preliminares.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra THIAGO ALVES DE ALMEIDA e 

WESLEY PEREIRA DA SILVA.

Designo a audiência para o dia 20 de setembro de 2018, às 14h25min, 

para o comparecimento dos acusados, e nessa oportunidade, em não 

comparecendo, será suspenso o processo e o curso do prazo 

prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, sendo DESNECESSÁRIA a 

intimação das testemunhas.

Citem-se e intimem-se apenas os acusados via edital.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:
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 Edital de Citação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 507288 Nr: 700-89.2016.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON CARLOS SILVA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Gerson Carlos Silva Nunes, Cpf: 01665185147, Rg: 

16966074 SSP MT Filiação: Miguel Carlos da Costa Nunes e de Francisca 

Jacinta da Silva, data de nascimento: 10/12/1983, brasileiro(a), natural de 

Poconé-MT, convivente, aux. administrativo, Endereço: Rua 16 - Q. 30 - C. 

08., Bairro: Nova Esperança - Setor 2, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO do acusado para comparecer em 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JUGALMENTO, a ser realizada no dia 20 de 

setembro de 2018, às 14h20min.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Pelo que se observa o acusado foi notificado por edital às fls. 66, 

apresentando por meio da Defensoria Pública local sua defesa prévia (fls. 

68), não suscitando preliminares.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra GERSON CARLOS SILVA 

NUNES.

Designo a audiência para o dia 20 de setembro de 2018, às 14h20min, 

para o comparecimento do acusado, e nessa oportunidade, em não 

comparecendo, será suspenso o processo e o curso do prazo 

prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, sendo DESNECESSÁRIA a 

intimação das testemunhas.

Cite-se e intime-se apenas o acusado via edital.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 517230 Nr: 22939-92.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZIRA LOURENÇO DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Alzira Lourenço da Luz, Rg: 1672591-3 SSP MT Filiação: 

Dalvino Lourenço da Luz e Tereza Francisca dos Santos da Luz, data de 

nascimento: 14/10/1980, brasileiro(a), natural de Londrina-PR, , garota de 

programa/vendedora autonoma, Endereço: Rua Mariano Campos Maia, N. 

445, Bairro: Construmat - Setor 3, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:Réu(s): Alzira Lourenço da Luz, Rg: 1672591-3 SSP MT 

Filiação: Dalvino Lourenço da Luz e Tereza Francisca dos Santos da Luz, 

data de nascimento: 14/10/1980, brasileiro(a), natural de Londrina-PR, , 

garota de programa/vendedora autonoma, Endereço: Rua Mariano Campos 

Maia, N. 445, Bairro: Construmat - Setor 3, Cidade: Várzea Grande-MT

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Pelo que se observa a acusada foi notificada por edital às fls. 62/63, 

apresentando por meio da Defensoria Pública local sua defesa prévia (fls. 

65/66), não suscitando preliminares.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra ALZIRA LOURENÇO DA LUZ.

Designo a audiência para o dia 20 de setembro de 2018, às 14h15min, 

para o comparecimento da acusada, e nessa oportunidade, em não 

comparecendo, será suspenso o processo e o curso do prazo 

prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, sendo DESNECESSÁRIA a 

intimação das testemunhas.

Cite-se e intime-se apenas a acusada via edital.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 485937 Nr: 561-40.2016.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: defensoria pública - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Samuel de Pinho, Rg: 19512899 SSP Filiação: Hipolita 

Maria de Pinho, data de nascimento: 12/06/1984, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), serviços gerais, Endereço: Rua Antonio Lisboa de 

Medeiros, Bairro: Morro da Boa Vista, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA COMPARECER EM 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, a ser realizada no dia 02 de 

outubro de 2018, às 14h05min.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Pelo que se observa o acusado foi notificado por edital às fls. 55, 

apresentando por meio da Defensoria Pública local sua defesa prévia (fls. 

58/59), não suscitando preliminares.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra SAMUEL DE PINHO.

Designo a audiência para o dia 02 de outubro de 2018, às 14h05min, para 

o comparecimento do acusado, e nessa oportunidade, em não 

comparecendo, será suspenso o processo e o curso do prazo 

prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, sendo DESNECESSÁRIA a 

intimação das testemunhas.

Cite-se e intime-se apenas o acusado via edital.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 501660 Nr: 14622-08.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MARQUES DA SILVA CORRÊA, 

ARYANE KEVYLLYN MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo:60

Intimando:Réu(s): Aryane Kevyllyn Marques da Silva, Cpf: 06942249106, 

Rg: 26807254 SSP MT Filiação: Clair Correa e Sueli Mrques da Silva, data 

de nascimento: 28/04/1998, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

estudante, Endereço: Rua Rosário Oeste, N º 320, Bairro Pedregal, Cidade: 

Cuiabá-MT

Réu(s): Bruno Marques da Silva Corrêa, Rg: 20864035 SSP MT Filiação: 

Sueli Marques e de Clair Corrêa, data de nascimento: 17/11/1989, 

brasileiro(a), natural de Várzea grande-MT, solteiro(a), estudante, 

Endereço: Rua A Qd. 04 Casa 05, Bairro: Vila Sadia, Cidade: Várzea 

Grande-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PARA COMPARECER EM AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, a ser realizada no dia 02 de outubro de 

2018, às 14 horas.

Resumo da inicial:
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Decisão/Despacho:Vistos etc.

Pelo que se observa os acusados foram notificados por edital às fls. 101, 

apresentando por meio da Defensoria Pública local sua defesa prévia 

(fls.107/108), não suscitando preliminares.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra BRUNO MARQUES DA SILVA 

CORREA e ARYANE KEVYLLYN MARQUES DA SILVA.

Designo a audiência para o dia 02 de outubro de 2018, às 14h00min, para 

o comparecimento dos acusados, e nessa oportunidade, em não 

comparecendo, será suspenso o processo e o curso do prazo 

prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, sendo DESNECESSÁRIA a 

intimação das testemunhas.

Citem-se e intimem-se apenas os acusados via edital.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 501660 Nr: 14622-08.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MARQUES DA SILVA CORRÊA, 

ARYANE KEVYLLYN MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos etc.

Proceda as notificações conforme requerido pelo MP às fls. 90.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 507288 Nr: 700-89.2016.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON CARLOS SILVA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos etc.

Notifique-se o acusado (bem como seu advogado, se tiver constituído), 

para responder a acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Deverá o Sr. Oficial de Justiça indagar ao acusado se possui advogado 

constituído, fazendo constar na certidão o nome completo do causídico, 

devendo ainda adverti-lo de que caso não apresente a resposta à 

acusação no prazo legal o feito será remetido à Defensoria Pública para 

tal finalidade.

Em não sendo apresentada resposta no prazo assinalado, por advogado 

constituído, abra-se imediatas vistas à Defensoria Pública para que o faça.

Com a apresentação da defesa voltem-me para deliberação.

Defiro os requerimentos ministeriais contidos na denúncia de fls. 05

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 518528 Nr: 23648-30.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZIRA LOURENÇO DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Alzira Lourenço da Luz, Rg: 1672591-3 SSP MT Filiação: 

Dalvino Lourenço da Luz e Tereza Francisca dos Santos da Luz, data de 

nascimento: 14/10/1980, brasileiro(a), natural de Londrina-PR, , garota de 

programa/vendedora autonoma, Endereço: Rua Mariano Campos Maia, N. 

445, Bairro: Construmat - Setor 3, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:- Para que compareça neste Juízo de Direito no dia 20 de 

Setembro de 2018, às 14h:15min, para o comparecimento do acusado, e 

nessa oportunidade, em não comparecimento do acusado, será suspenso 

o processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do 

CPP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Pelo que se observa a acusada foi notificada por edital às fls. 57, 

apresentando por meio da Defensoria Pública local sua defesa prévia (fls. 

63/64), não suscitando preliminares.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra ALZIRA LOURENÇO DA LUZ.

Designo a audiência para o dia 20 de setembro de 2018, às 14h15min, 

para o comparecimento da acusada, e nessa oportunidade, em não 

comparecendo, será suspenso o processo e o curso do prazo 

prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, sendo DESNECESSÁRIA a 

intimação das testemunhas.

Cite-se e intime-se apenas a acusada via edital.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 526661 Nr: 218-10.2017.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEVERSON BATISTA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Jeverson Batista de Souza, Rg: NADA CONSTA Filiação: 

Jose Bruno de Souza e Zelita Batista de Souza, data de nascimento: 

12/12/1977, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), segurança, 

Endereço: Rua: das Aroeiras, 169, Quadra 10, Bairro: Eliane Gomes, 

Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:Para que compareça neste Juízo de Direito no dia 02 de Outubro 

de 2018, às 14h:10min, para o comparecimento do acusado, e nessa 

oportunidade, em não comparecimento do acusado, será suspenso o 

processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Pelo que se observa o acusado foi notificado por edital às fls. 86, 

apresentando por meio da Defensoria Pública local sua defesa prévia (fls. 

89), não suscitando preliminares.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra JEVERSON BATISTA DE 

SOUZA.

Designo a audiência para o dia 02 de outubro de 2018, às 14h10min, para 

o comparecimento do acusado, e nessa oportunidade, em não 

comparecendo, será suspenso o processo e o curso do prazo 

prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, sendo DESNECESSÁRIA a 

intimação das testemunhas.

Cite-se e intime-se apenas o acusado via edital.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 490191 Nr: 8137-89.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIA TERESA DELFORNO GODOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988

 Considerando que a ré, citada por edital, constituiu Advogado, deve o 

feito retomar seu trâmite regular.

A denunciada apresentou resposta à acusação (fl. 61/62) requerendo a 

desclassificação do crime de receptação qualificada (art. 180, §1º, Código 

Penal) para o crime de receptação simples (art. 180, “caput”, Código 

Penal), todavia o momento apropriado para a análise da pretendida 

desclassificação é após encerrada a instrução criminal ou por ocasião da 

prolação da sentença.

Ademais, do que consta nos autos e da peça defensiva, não trouxe a 

acusada novos fatos ou provas capazes de modificar o convencimento 

quando do recebimento da denúncia.

 Assim, em fase obrigatória de análise de absolvição sumária, não 

vislumbro quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397 do 

Código de Processo Penal de maneira que, estando presente a 

materialidade e indícios de autoria, MANTENHO o recebimento da inicial.

AGUARDE-SE em gabinete até que haja pauta disponível para designação 

de audiência de instrução criminal.

INTIMEM-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 533180 Nr: 6117-91.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO ROZENDO DE OLIVEIRA, JUNIOR 

APARECIDO DA CRUZ, ROSE CAMPOS ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR, ROBSON DA SILVA - OAB:17056

 DISPOSITIVOIsto posto, JULGO A DENÚNCIA PARCIALMENTE 

PROCEDENTE e, em conformidade com a fundamentação supra 

CONDENO:1. FABRÍCIO ROZENDO DE OLIVEIRA pela prática do crime 

previsto no art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, ao cumprimento 

de 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, em REGIME ABERTO, e mais o 

pagamento de 10 (DEZ) DIAS-MULTA, que devem ser calculados à base 

de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos; Considerando que a 

pena não é superior a 04 (quatro) anos e atendendo, ainda, que se trata 

de réu primário e preenche os demais requisitos previstos no art. 59 do 

Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas 

restritivas de direito, conforme permite o art. 44, §2º, do referido Estatuto 

Penal, consistente em (1) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS, a 

critério do Juízo das Execuções e (2) LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA.2. 

JÚNIOR APARECIDO DA CRUZ pela prática do crime previsto no art. 155, 

§4º, incisos I e IV, do Código Penal, ao cumprimento de 02 (DOIS) ANOS 

DE RECLUSÃO, em REGIME ABERTO, e mais o pagamento de10 (DEZ) 

DIAS-MULTA, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo 

vigente à época dos fatos; Considerando que a pena não é superior a 04 

(quatro) anos e atendendo, ainda, que se trata de réu primário e preenche 

os demais requisitos previstos no art. 59 do Código Penal, SUBSTITUO a 

pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, conforme 

permite o art. 44, §2º, do referido Estatuto Penal, consistente em (1) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS, a critério do Juízo das 

Execuções e (2) LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA.3. ROSE CAMPOS 

ARAÚJO nas penas do art. 180, “caput”, do Código Penal, ao cumprimento 

de 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO em regime inicial ABERTO e mais o 

pagamento de 10 (DEZ) DIAS-MULTA, que devem ser calculados à base 

de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos;

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 539782 Nr: 232-91.2017.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUZÂNIA MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AUZÂNIA MOREIRA DOS SANTOS, Cpf: 

68926880125, Rg: 26607, Filiação: Adair Bastos dos Santos e Maria 

Moreira dos Santos, data de nascimento: 22/09/1978, brasileiro(a), natural 

de Rio Branco-MT, casado(a), do lar, Telefone 9286-9824. 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, AUZÂNIA MOREIRA DOS SANTOS 

praticou crime previsto no artigo 331, do Código Penal, requerendo seja 

contra ela, instaurado o devido processo penal, nos moldes dos artigos 

396 e seguintes do Código de Processo Penal, citando-se a denunciada 

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.CERTIFIQUE-SE a 

Sra. Gestora junto ao sistema prisional se a acusada encontra-se 

recolhida em alguma unidade e, caso contrário, PROCEDA-SE com sua 

citação editalícia, nos termos dos arts. 396 e 361 e seguintes, todos do 

Código de Processo Penal.Conste no edital que a denunciada deverá 

fazê-lo através de Advogado, ou declarar, caso não tenha condições de 

constituir um profissional, o desejo de ser patrocinada por Defensor Dativo 

nomeado por este Juízo.Decorrido o prazo do edital sem manifestação da 

acusada, CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público 

para fins do art. 366 do Código de Processo Penal.

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, 13 de julho de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 540812 Nr: 1151-17.2016.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO MARCIO ESCANDELARIO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAUDIO MARCIO ESCANDELARIO 

ALMEIDA, Rg: 15802663, Filiação: Beiza Pereira Leite de Almeida e Marino 

de Almeida, data de nascimento: 02/02/1981, brasileiro(a), natural de N. 

Sra Livramento-MT, solteiro(a), Telefone 65 9 9281 1240. 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, CLAUDIO MARCIO ESCANDELARIO 

ALMEIDA praticou crime previsto no artigo 309, da Lei 9.503/1997 e delito 

tipificado no artigo 28 da Lei 11343/2006, 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.Pretende o órgão do 

Ministério Público, ainda, a busca de informações sobre eventual prisão do 

réu e que seja decretada a suspensão da sua habilitação, se ele já a tiver 

ou, se for o caso, a proibição de sua obtenção para dirigir veículo 

automotor (fl. 57).Analisando os autos, verifico que as circunstâncias que 

cingiram o delito em comento não indica a necessidade da medida cautelar 

ora requerida, porquanto ainda não há juízo de certeza quanto à 

culpabilidade do acusado.Ademais, em consulta ao sistema Apolo 
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constato que este foi o único envolvimento do acusado em delitos de 

trânsito (andamento anexo) e, desta maneira, não há como presumir que a 

manutenção de sua habilitação irá abalar a ordem pública ou a segurança 

no trânsito, exigência expressa do art. 294 da Lei 9.503/97 para a 

suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor 

ou, ainda, para a proibição de sua obtenção. CERTIFIQUE-SE a Sra. 

Gestora junto ao sistema prisional se o réu encontra-se recolhido em 

alguma unidade e, caso contrário, PROCEDA-SE com sua citação editalícia, 

nos termos dos arts. 396 e 361 e seguintes, todos do Código de Processo 

Penal.Conste no edital que o acusado 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.Decorrido o prazo do edital sem manifestação do 

denunciado, CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE vista dos autos ao Ministério 

Público para fins do art. 366 do Código de Processo Penal.

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, 13 de julho de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 506818 Nr: 17344-15.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELSON ALVES DOS SANTOS FILHO, 

GEVANILSON DE CAMPOS MAGALHÃES, ROBERTY FELIPE DOS SANTOS 

LAURENTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL COELHO CURVO - 

OAB:11732

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WELSON ALVES DOS SANTOS FILHO, 

Cpf: 03906104109, Rg: 22287531, Filiação: Welson Alves dos Santos e 

Wilma Ramede da Silva, data de nascimento: 25/06/1993, brasileiro(a), 

natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 3694 3006. 

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, WELSON ALVES DOS SANTOS FILHO 

praticou crime previsto no artigo 155, § 4, inciso IV, do Código Penal e 

como incurso no artigo 244-B da Lei n° 8069/90 (2° Fato) em Concurso 

Formal, requerendo seja contra ele, instaurado o devido processo penal, 

nos moldes dos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal, 

citando-se o denunciado para apresentação de resposta escrita e demais 

termos do processo.

Despacho: Tendo em conta que o réu WELSON ALVES DOS SANTOS 

FILHO não foi localizado no endereço informado nos autos (fl. 77), 

PROCEDA-SE com a sua citação editalícia, nos termos dos arts. 396 e 361 

e seguintes, todos do CPP.Conste no edital que o réu deverá apresentar 

resposta escrita por intermédio de Advogado, ou declarar, caso não tenha 

condições de constituir um profissional, o desejo de ser patrocinado por 

Defensor Dativo nomeado por este Juízo.Decorrido o prazo do edital sem 

manifestação do denunciado, CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE vistas dos autos 

ao Ministério Público para fins do art. 366 do CPP.

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, 13 de julho de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 505296 Nr: 16569-97.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELBER DA SILVA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELBER DA SILVA NOGUEIRA, Filiação: 

Anilton Santana Nogueira e Silvina Rodrigues da Silva, data de nascimento: 

28/03/1999, brasileiro(a), natural de Várzea Grande-MT, solteiro(a), 

estudante, Telefone 99332-1811. 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, ELBER DA SILVA NOGUEIRA praticou 

crime previsto no artigo 157, §2°, inciso I, do Código Penal, requerendo 

seja contra ele, instaurado o devido processo penal, nos moldes dos 

artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal, citando-se o 

denunciado para apresentação de resposta escrita e demais termos do 

processo.

Despacho: Tendo em conta que o réu ELBER DA SILVA NOGUEIRA não foi 

localizado no endereço informado nos autos (fl. 82), PROCEDA-SE com a 

sua citação editalícia, nos termos dos arts. 396 e 361 e seguintes, todos 

do CPP.Conste no edital que o réu deverá apresentar resposta escrita por 

intermédio de Advogado, ou declarar, caso não tenha condições de 

constituir um profissional, ou o desejo de ser patrocinado por Defensor 

Dativo nomeado por este Juízo.Decorrido o prazo do edital sem 

manifestação do denunciado, CERTIFIQUE-SE e BRA-SE vistas dos autos 

ao Ministério Público para fins do art. 366 do CPP.

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, 13 de julho de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 524510 Nr: 117-36.2018.811.0112

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: QODC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): QUEMILI OLIVEIRA DA COSTA, Rg: 

1298847, Filiação: Jurgleide do Nascimento Oliveira e Marinaldo Rebouças 

da Costa, data de nascimento: 26/02/1999, brasileiro(a), natural de 

Cruzeiro do Sul-AC, convivente, do lar. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: PROCEDER INTIMAÇÃO DA VÍTIMA, a fim de manifestar 

interesse em prosseguir no feito.

Resumo da Inicial: VISTOS ETC. Trata-se de requerimento de Medidas 

Protetivas de Urgência requerida por QUEMILI OLIVEIRA DA COSTA em 

desfavor de JOÃO PAULO OLIVEIRA CORDEIRO. Compulsando os autos 

verifico que houve decisão do Juiz Plantonista, a qual concedeu as 

medidas protetivas (fl.16/verso), bem como o declínio de competência de 

fls. 15/17, motivo pelo qual, ratifico os atos processuais praticados. 

Verifico que o Sr. Oficial de Justiça deixou de proceder a intimação das 

partes devido a não localização do endereço de ambos, certificando que 

foi até o Supermercado Ouro Verde, onde informaram desconhecer o 

endereço, conforme certidão de fl. 24. Ao MPE para que no prazo legal 05 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos. Cumpra-se. Várzea Grande, 22 de 
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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, 16 de julho de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 448630 Nr: 11220-50.2016.811.0002

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TANIA GUSMÃO DE BARROS FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS STRIDER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA 

SILVA - OAB:9587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO para o advogado GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA SILVA, 

OAB/MT 9.587, para se manifestar quanto a certidão do oficial de justiça 

fls 95.

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 524092 Nr: 785-46.2018.811.0002

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GMDM, ADSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDACIR ROCHA BERNARDON - 

OAB:OAB/MT5875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JHENIFER MARIA DA SILVA, Cpf: 

05419225131, Rg: 2455749-8, Filiação: Rosangela Maria da Silva e 

Luciano Jose da Silva, data de nascimento: 25/02/2010, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), Telefone 65.93288464. 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 ADOÇÃO COM PEDIDO LIMINAR 

DE GUARDA PROVISÓRIA C/C DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR, 

ajuizada por Gilberto Mattos de Menezes e Angela da Silva Menezes em 

face de Jhenifer Maria da Silva, em local incerto e não sabido, cujo objeto 

da demanda é o pedido de destituição do poder familiar da genitora e 

consequente adoção da infante V.L. da S.M.. Após as tentativas citatórias 

infrutíferas e da ausência de outro endereço para novas diligências com o 

fito de citar a parte requerida, extrai-se o presente Edital, conforme 

decisão de fl. 181 dos autos.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Considerando o teor da certidão de fls. 180, 

cite-se a requerida por edital.Transcorrido o prazo sem manifestação, o 

que deverá ser certificado, nomeio como curadora especial da requerido a 

Defensoria Pública local, que deverá ser intimada de seu munus, bem 

como para apresentar contrarrazões no prazo legal.Com a juntada das 

contrarrazões, retornem-me os autos conclusos.Cumpra-se, COM 

URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.Várzea Grande, 13 de julho de 

2018.Carlos José Rondon LuzJuiz 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, Milena Fernandes 

Machado, digitei.

Várzea Grande, 16 de julho de 2018

Graziela Cristiane Juchem Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 339457 Nr: 7507-38.2014.811.0002

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP, MKDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPDO, RFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DANIEL PAULO DE OLIVEIRA, Rg: 

1.279.696-4, Filiação: José Cassimiro da Cunha e de Arminda Margarida de 

Oliveira, data de nascimento: 22/05/1981, brasileiro(a) e atualmente em 

local incerto e não sabido ROSILENE FERREIRA DE OLIVEIRA, Rg: 

177.0081.7, Filiação: Pedro Henrique de Oliveira e Elza Ines Ferreira de 

Oliveira, data de nascimento: 22/11/1982, brasileiro(a), natural de 

Rondonopolis-MT, solteiro(a), faxineira, Telefone 65.92869040. 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 DESITUIÇÃO DO PODER 

FAMILIAR CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO proposta 

por MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em benefício de Maickon Kennedy de 

Oliveira, nascido em 17/11/2010, em desfavor dos genitores Rosilene 

Ferreira de Oliveira e Daniel Paulo de Oliveira, ambos atualmente em local 

incerto e não sabido. Após tentativas citatórias infrutíferas e diante da 

inexistência de outros dados para novas diligências na tentiva de 

promover a citação dos requeridos, extrai-se o presente Edital, nos termos 

da decisão de fls. 113/115.

Despacho/Decisão: Diante do exposto, com fulcro, ainda, no artigo 157 do 

ECA e visando atender ao postulado da proteção integral, DEFIRO A 

LIMINAR pleiteada inaudita altera parte e independente de justificação 

prévia, que se mostra desnecessária ante o contexto fático probatório já 

existente nos autos e a urgência necessária em casos como o presente, 

para o fim de determinar a suspensão do poder familiar dos requeridos, 

Daniel Paulo de Oliveira e Rosilene Ferreira de Oliveira, quanto ao infante 

Maickon Kennedy de Oliveira.Proceda-se à realização de estudo 

psicossocial do caso, a ser realizado pela equipe interprofissional deste 

Juízo, na residência atual do menor, a fim de se averiguar a relação de 

convivência dele com os guardiões, devendo o laudo ser entregue no 

prazo máximo de 20 (vinte) dias.Proceda-se à tentativa de citação pessoal 

dos réus nos endereços informados por meio dos sistemas SIEL e 

INFOSEG (fls. 103/104 e 109/110), para, caso queiram, contestarem a 

ação no prazo legal (artigo 158 do ECA), sob as penas da lei, 

esclarecendo-os que, na impossibilidade de constituírem advogado(a;s), 

sem prejuízo do próprio sustento e da família, poderão requerer, em 

Secretaria, que lhes sejam nomeados dativos, nos termos do artigo 159 do 

ECA.Não sendo possível a citação pessoal, desde já defiro a citação por 

edital, observadas as formalidades legais.Decorrido o prazo da citação 

editalícia sem resposta ou não havendo apresentação das contestações, 

o que deverá ser certificado, desde já nomeio curadora especial dos réus 

a Defensoria Pública do Estado, que deverá ser intimada de seu munus, 

bem como para apresentar resposta no prazo legal.Sem prejuízo, 

proceda-se ao traslado da petição de fls. 100/110 para o início dos autos, 

logo após a fls. 04 e, após, retifiquem-se o registro e a autuação do feito 

para constar como Ação de Destituição do Poder Familiar.Cumpridas as 

determinações supra, retornem-me os autos conclusos para os fins do 

artigo 162 do ECA.Deixo de designar a audiência conciliatória prevista no 

artigo 319, inciso VII, do novo CPC, diante da ausência de previsão legal 

acerca de tal audiência na Lei nº 8.069/90 (ECA), lei especial que trata da 

matéria sub judice, bem como porque a destituição do poder familiar é 

procedimento necessariamente contraditório (artigo 24 do ECA ), que não 

admite a autocomposição (artigo 334, § 4º, inciso II, do novo CPC), 
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mormente diante do disposto no artigo 161, § 4º, do ECA , aplicável ao 

caso vertente.Processo isento de custas e emolumentos, nos termos do 

artigo 141, § 2º, do ECA, que deve ser processado em segredo de justiça 

(artigo 189, II, do novo CPC), observados o artigo 347 e a seção 7 do 

capítulo 4 , ambos da CNGC. Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, 

expedindo-se o necessário. Várzea Grande, 16 de março de 2018.Carlos 

José Rondon LuzJuiz 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, Milena Fernandes 

Machado, digitei.

Várzea Grande, 16 de julho de 2018

Graziela Cristiane Juchem Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 464745 Nr: 18775-21.2016.811.0002

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LTSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LETÍCIA TAUANE SANTANA DE SOUZA, 

brasileiro(a). 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 GUARDA COM PEDIDO LIMINAR 

proposta por JUSCELIA SANTANA DE SOUZA em desfavor de LETÍCIA 

TAUANE SANTANA DE SOUZA, em local incerto e não sabido, em 

benefício do infante J. M. S. de S.. Diante das tentativas de citação 

infrutíferas, bem como da inexistência de novos dados para novas 

diligências citatórias, extrai-se o presente Edital, nos termos da decisão de 

fl. 56.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Acolho a cota ministerial de fls. 54 na forma 

postulada.Para tanto, expeça-se carta precatória para a Comarca de 

Rondonópolis/MT para a realização da citação pessoal da requerida, 

conforme informação dada às fls. 40, consignando o prazo de 10 (dez) 

dias para apresentar defesa (art. 158 do ECA).Frustrada a citação 

pessoal por edital, com prazo de 15 (quinze) dias.Transcorrido o prazo 

sem manifestação, o que deverá ser certificado, nomeio como curadora 

especial da requerida a Defensoria Pública local, que deverá ser intimada 

de seu múnus, bem como para apresentar resposta no prazo legal. Sem 

prejuízo, dê vistas a Defensoria Pública para que entre em contato com a 

requerente e junte aos autos cópia do termo de guarda 

provisória.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Várzea Grande, 02 de 

agosto de 2017.Carlos José Rondon LuzJuiz 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, Milena Fernandes 

Machado, digitei.

Várzea Grande, 16 de julho de 2018

Graziela Cristiane Juchem Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 536578 Nr: 8131-48.2018.811.0002

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AB, EMGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALESSIO BONGIANNI, brasileiro(a). 

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 10 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 AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA 

VIAGEM proposta porDILENI MAGDA GOMES DA SILVA em face de 

ALESSIO BONIANNI, em local incerto e não sabido, cujo objeto da demanda 

é o suprimento do consentimento paterno e pedido de antecipação de 

tutela, Após várias tentativas de Citação infrutíferas e da ausência de 

outros endereços para tentativa de localização do executado, extrai-se o 

presente Edital conforme decisão de fls 26 dos autos.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Defiro parcialmente o pedido formulado, 

para o fim de autorizar a emissão de passaporte em nome da infante 

Alyssa Bongianni, nascida em 31/07/2006, filha de Alessio Bongianni e 

Edileni Magda Gomes da Silva.Expeça-se o alvará de autorização para 

emissão de passaporte em favor da infante, constando seus dados 

pessoais, com cópia deste decisum.Sem prejuízo, intime-se a parte autora 

para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, junte aos autos cópia do 

referido passaporte para análise do pedido de autorização de 

viagem.Outrossim, cite-se o requerido por edital.Transcorrido o prazo sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, nomeio como curadora 

especial do requerido a Defensoria Pública local, que deverá ser intimada 

de seu munus, bem como para apresentar resposta no prazo legal.Após, 

dê-se vista ao parquet para requerer o que entender de direito no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias.Tudo cumprido, retornem-me os autos 

conclusos.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o 

necessário.Várzea Grande, 09 de maio de 2018.Carlos José Rondon 

LuzJuiz 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, 16 de julho de 2018

Graziela Cristiane Juchem Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 464018 Nr: 2826-65.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP, NSRB, NSRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 2826-65.2016.811.0063 – Código 464018

ESPÉCIE: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, NATHALY SORAIA RIBEIRO BARBOSA E NILWANY SORAIA 

RIBEIRO BARBOSA

 PARTE REQUERIDA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

INTIMANDO(A, S): NAYARA OLIVEIRA RIBEIRO MENDES E SILVIO 

BARBOSA, genitores das crianças N.O.R.B. e N.S.R.B., Endereço: Rua 09, 

Quadra 54, n°. 27, Bairro: Vila Esperança, na cidade de Várzea 

Grande/MT, próximo a Cohab Cristo Rei.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de NAYARA OLIVEIRA RIBEIRO MENDES e 

SILVIO BARBOSA, genitores das menores Nathaly Soraia Ribeiro Barbosa 

e Nilwany Soraia Ribeiro Barbosa, atualmente em lugar incerto e não 

sabido, para DAR(EM) PROSSEGUIMENTO AO FEITO EM 05 (CINCO) DIAS, 

SOB PENA DE EXTINÇÃO, NA FORMA DO ART. 485, III, E PARTE FINAL DO 
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§ 1° DO MESMO ARTIGO, DO CPC, pois este encontra-se paralisado há 

mais de um (1) ano, devendo para tanto manifestar seu interesse no 

prosseguimento do presente feito.

Eu, Milena Fernandes Machado, digitei.

 Várzea Grande - MT, 16 de julho de 2018.

Graziela Cristiane Juchem

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002216-98.2018.8.11.0002

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:

SANDRA MARA MACHADO DA SILVA (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 pagamento da diligência complementar do Oficial de 

Justiça, referente as despesas realizadas pelo oficial de justiça quanto ao 

mandado de busca e apreensão já devidamente cumprido, conforme 

certidão inserida no ID 13678217, no valor de R$ 1.910,90 (Hum Mil 

Novecentos e Dez Reais e Noventa Centavos) 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.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002588-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA CRISTINA SANTIN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS OAB - MT0011287A-O 

(ADVOGADO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

15(quinze) dias, manifestar quanto aos embargos opostos pela parte 

requerida.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008191-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTANTE MARCON (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.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51237 Nr: 6047-36.2002.811.0002

 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): ILDO JOSÉ RODHDEN, ANGELA DE PINHO 

HERANE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ILDO JOSÉ RODHDEN, Cpf: 

30904544087, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a intimação da parte executada para, expirado o 

prazo deste Edital de intimação, afim de que cumpra voluntariamente a 

obrigação que lhe foi imposta, no prazo de quinze dias, sob pena de ser 

acrescido multa de 10 % ( Dez por cento), previstas no art.523 do CPC.

Despacho/Decisão: Vistos. 1. Em análise aos autos, observo que o 

executado Ildo José Rodhden foi citado na ação de conhecimento por meio 

de edital, tendo sido declarado revel e nomeado curador especial para sua 

defesa, na pessoa do representante da Defensoria Pública Estadual.2. 

Assim, considerando o que dispõe o art. 513, § 2º, IV do Código de 

Processo Civil e, objetivando evitar nulidade processual, CHAMO O FEITO 

À ORDEM e,determino que se expeça edital de intimação ao executado, 

com prazo de vinte dias, afim de que cumpra voluntariamente a obrigação 

que lhe foi imposta, no prazo de quinze dias, sob pena de ser acrescido 

de multa de 10% (dez por cento) e também de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), previstas no art. 523 do CPC.3. Advirta o devedor de 

que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC, sem o pagamento 

voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, querendo, 

nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do CPC).4. Não havendo o 

pagamento estabelecido no art. 523 do CPC, certifique-se e, voltem-me 

conclusos para análise do pedido formulado às fls. 188/189, tendo em 

vista a juntada da planilha com o atual valor da dívida (fls. 190/193).5. 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, MYLLENA IZABEL DA 

SILVA RODRIGUES, digitei.

Resumo da Inicial: O autor concedeu crédito aos Réus, através do incluso 

Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente para Desconto de 

Cheques, nr.1912241765, com limite de 9.000,00 ( Nove mil reais), sendo 

que foram utilizados empréstimos nos valres de R$1.100,00, em 19.12.01 

e R$ 1.400,00, em 07.02.02. Vencida a dívida, os Réus não efetuaram o 

pagamento da forma e prazo estipulado no Contrato. De acordo com os 

extratos, apresentava um saldo devedor de R$ 2.916,48 ( dois mil, 

novecentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos), em 

01.10.2002, correspondente aos empréstimos efetuados, conforme 

demonstram os extratos da conta gráfica vinculada ao empréstimo, em 

anexo. O Requerente tentou resolver a pendencia pela via extrajudicial, 

não alcançando exito, restando-lhe apenas a esfera judicial para receber 

o seu crédito. Dá-se á causa o valor de R$ 2.916,48 ( dois mil, novecentos 

e dezesseis reais e quarenta e oito centavos).

Advertência: Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no 

art.523 do CPC, sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, querendo, nos próprios autos, sua impugnação (art.525 do 

CPC)

Várzea Grande, 16 de julho de 2018

Joseline Maria Martins da Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 290891 Nr: 10541-89.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORÍFICO ZILLI LTDA - EPP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT/11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para providenciar no prazo de 05 (cinco) dias o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 325396 Nr: 21782-26.2013.811.0002

 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 FIBRA S. A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:MT 10661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se a devedora, através de seu patrono (CPC, art. 513, § 2º, I), ou, 

se não for possível, na pessoa do próprio devedor, para cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de quinze dias, sob pena de ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no art. 523 do CPC.

2. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do 

CPC, sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do CPC).

 3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523 do CPC, 

retifique-se os registros do feito para “cumprimento de sentença” 

alterando-se os polos da ação, se for o caso, intimando-se o autor para 

que, em 05 (cinco) dias, junte aos autos planilha atual e débito e requeira o 

que for necessário para o deslinde da ação.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 387201 Nr: 3432-19.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANFILIPPO MOREIRA & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se o autor para que no prazo de 5 dias se manifeste acerca do 

AR - Aviso de Recebimento de fl. 82-v, pugnando pelo que entender 

necessário.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 525291 Nr: 1574-45.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEVERSON DALEFFE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO A . 

RIBEIRO - OAB:MT 5.308/A

 Intimação do autor para que, no prazo de cinco dias, pague a diligência do 

Oficial de Justiça no bairro do imóvel a ser avaliado, na conta eletrônica do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no www.tjmt.jus.br, linck 

emissão de guias, diuligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 23642 Nr: 3314-68.2000.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB - ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 

56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:5653

 Vistos.

1. Em que pese o teor da manifestação do exequente de fl. 491, verifico 

que não assiste razão eis que a consulta encontra-se encartada às fls. 

490.

2. Concedo o prazo de 5 dias para que pugne pelo que entender 

necessário.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 291542 Nr: 11287-54.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA ( FUNDO )

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON MARCELO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para providenciar no prazo de 05 (cinco) dias o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 305122 Nr: 769-68.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU-UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON MENEZEZ ORMOND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para que, no prazo de cinco dias, pague a diligência do 

Oficial de Justiça no bairro Cristo Rei em Várzea Grande, na conta 

eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no 

www.tjmt.jus.br, linck emissão de guias, diligências, tendo em vista que a 

petição de fls.59 veio aos autos desacompanhada da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 284358 Nr: 3392-42.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIL GONÇALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para providenciar no prazo de 05 (cinco) dias o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 274813 Nr: 17821-48.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 
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INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIRIO GARCIA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para providenciar no prazo de 05 (cinco) dias o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 239219 Nr: 636-31.2010.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBER RODRIGUES DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO NADAF GUSMAO - 

OAB:16284

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando às partes, para que, querendo, em 05 dias, manifestem, 

acerca do retorno, destes autos, da 2º Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 414367 Nr: 19067-40.2015.811.0002

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO 

LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLOS LOCK - OAB:MT 16.828, 

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:OAB/MT 15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença, onde o autor, ora exequente, 

pugna pela exibição do documento, como também, seu patrono pugna pelo 

pagamento dos honorários fixados na sentença.

2. Em relação à Exibição de Documentos, intime-se o devedor, para que 

exiba os documentos solicitados na exordial, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena busca e apreensão.

 3. Quanto ao Cumprimento de Sentença, referente aos HONORÁRIOS, 

intime-se a devedora, através de seu patrono (CPC, art. 513, § 2º, I), ou, 

se não for possível, na pessoa do próprio devedor, para cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de quinze dias, sob pena de ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no art. 523 do CPC.

4. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).

 5. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os 

registros do feito para “cumprimento de sentença” alterando-se os polos 

da ação, se for o caso, intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, 

junte aos autos planilha atual e débito e requeira o que for necessário para 

o deslinde da ação.

6. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 293172 Nr: 13116-70.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 Vistos.

..

1. Trata-se de Ação Revisional de Contrato proposta por LUCIANE DA 

SILVA OLIVEIRA, em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO 

S/A, ambos devidamente qualificados nos autos.

 2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do feito 

(fls.158/159).

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

4. Defiro o levantamento de valores depositados nos autos, em favor do 

requerido, mediante alvará.

5. Sem custas em razão da gratuidade deferida, honorários advocatícios 

conforme pactuado.

6. Considerando que as partes desistem do prazo recursal, arquivem-se 

os autos com as baixas de estilo.

7. P. I. C.

8. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 432740 Nr: 2629-02.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLEN DA SILVA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Em que pese a manifestação da parte autora acerca do acordo 

extrajudicial realizado pelas partes em fls. 42/43, denoto que o autor não 

juntou aos autos o instrumento procuratório concedendo poderes ao 

patrono que assinou a minuta de acordo.

2. Dessa maneira, concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que 

traga a procuração que outorga poderes ao patrono que assinou a peça 

supracitada.

3. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos 

termos do artigo 485, §1º do Código de Processo Civil.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 439804 Nr: 6674-49.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEIZER PEDRO DA SILVA BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 422969 Nr: 23538-02.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELMA CARMEN DE MORAIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:18728-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para providenciar no prazo de 05 (cinco) dias o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 386161 Nr: 2724-66.2015.811.0002

 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: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIMO PEREIRA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:11.054-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para que, no prazo de cinco dias, pague a diligência do 

Oficial de Justiça no bairro Jardim Aeroporto 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.: 419224 Nr: 21626-67.2015.811.0002

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARME SERVICOS DE PROMOCAO DE 

VENDAS LT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para que, em 15(quinze) dias, efetue o pagamento das 

custas processuais no valor de 136,68 e a diligência do Oficial de Justiça 

no valor de 486,12 referente a busca e apreensão e uma citação, 

referente a carta precatória 0003953-76.2018.8.16.0112 da Comarca de 

Marechal Rondon/PR. O depósito deverá ser online no processo virtual, 

sob pena de cancelamento da distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 433388 Nr: 30468-55.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO SHIGUEMI DOY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULHER KOENIG - 

OAB:22165-A, GUSTAVO R. GÓES NICODELLI - OAB:OAB/MT 17.980 A, 

JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS - OAB:20.853 A/MT, NELSON 

PASCOALOTTO - OAB:8530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20.732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE JOSE NOGA JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 12.350

 Intimação do autor para efetuar a diligência do Oficial de Justiça no bairro 

Jardim Paulista em Várzea Grande no valor de R$ 105, 97, na conta 

eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no 

www.tjmt.jus.br, linck emissão de guias, diligências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 201352 Nr: 12065-97.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPARÁ TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE 

CARGAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Caetano Simão - 

OAB:9027-B, ELZA MADALENA PALMA SIMÃO - OAB:8149, LAURA 

PATRICIA DOURADO AMORIM - OAB:mt 9.217

 Vistos.

1. Ciente do pedido do autor em fl. 300.

2. Pois bem. Considerando a possibilidade da realização de penhora por 

este Juízo, via sistema RENAJUD, procedo o registro da penhora conforme 

extrato que ora se junta.

3. Intime-se o executado da respectiva penhora, na pessoa do seu 

advogado ou pessoalmente (art. 841, §1º e 2º) e por este ato constuido 

como depositário.

4. Expeça-se mandado de avaliação do bem penhorado e, sobre ela, 

manifestem-se às partes no prazo de 5 (cinco) dias.

5. Após, conclusos.

6. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 327428 Nr: 23767-30.2013.811.0002

 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: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:4.651, JANE RODRIGUES BARROS - OAB:13028

 Vistos.

1. Intime-se a devedora, através de seu patrono (CPC, art. 513, § 2º, I), ou, 

se não for possível, na pessoa do próprio devedor, para cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de quinze dias, sob pena de ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no art. 523 do CPC.

2. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).

 3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os 

registros do feito para “cumprimento de sentença” alterando-se os polos 

da ação, se for o caso, intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, 

junte aos autos planilha atual e débito e requeira o que for necessário para 

o deslinde da ação.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 543784 Nr: 11701-42.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEVAL FERREIRA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RHAÍÇA DORILÊO PEREIRA LEITE 

- OAB:18.985/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Apensem-se estes autos ao processo nº 25757-22.2014.811.0002 

(código: 378587), em face da distribuição por dependência.

2. Na sequência, certifique-se a tempestividade dos embargos propostos.

3. Após, conclusos para deliberações.

4. Às providências.

.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 8827 Nr: 475-12.1996.811.0002

 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): A. M. MARTINS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

- FIRMA INDIVIDUAL, DORVALINO CORREA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVALDIR PAULO MUHL - 

OAB:27323/RS, MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - OAB:4624/MT

 Vistos.

1. Tendo em vista que os executados até o presente momento não 

quitaram a dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os 

demais bens a ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do 

CPC, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros, até o limite 

do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, do 

mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a existência de valores nos ativos financeiros dos 

devedores, conforme extrato em anexo.

3. Assim, uma vez efetivada a indisponibilidade, intimem-se os 

executados, por seu patrono, ou pessoalmente, caso não o tenha, 

mediante intimação postal, para que, querendo, manifestem-se no prazo 

de 05 (cinco) dias, nos termos previstos no art. 854, § 3º, I e II do CPC.

4. Caso venham arguir a matéria descrita no inciso I, acima referenciado, 

intimem-se o exequente a manifestar-se sobre ela no prazo de 05 (cinco) 

dias, remetendo-se, após, conclusos para análise do pedido.

5. Havendo manifestação apenas quanto ao item II daquele dispositivo, 

façam-se os autos conclusos para apreciação do pedido, 

independentemente de manifestação da parte contrária, eis que a 

indisponibilidade excessiva pode ser cancelada, de ofício, pelo juízo.

 6. Se, contudo, rejeitada ou não apresentada manifestação dos 

executados, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

independentemente de lavratura de termo, com a imediata transferência do 

montante indisponível para a conta de depósitos judiciais (CPC, art. 854, 

§5º).

7. Caso se verifique o pagamento da dívida, por outro meio, façam-se os 

autos conclusos para o cancelamento da indisponibilidade (CPC, art. 854, 

§ 6º).

8. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 393559 Nr: 7531-32.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VANDERLEI PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Requer o credor o arresto via BACENJUD, para tanto, junta planilha do 

débito.

2. Pois bem. O artigo 513, § 2º é claro ao afirmar que “o devedor será 

intimado para cumprir a sentença:”

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos 

autos;

II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela 

Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, 

ressalvada a hipótese do inciso IV;

III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246, não tiver 

procurador constituído nos autos;

IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase 

de conhecimento.

3. Com efeito, o vencido ainda não foi intimado a efetuar o pagamento, 

tendo em vista “não encontrá-lo no local” (certidão de fls. 96).

4. Assim, deixo de acolher o pedido de fls. 98/99, considerando o que 

dispõe o art. 513, § 2º do CPC e determino a intimação da parte devedora, 

pessoalmente, através de carta de intimação por correspondência, para 

cumprimento da obrigação, no prazo de quinze dias, sob pena de o valor 

ser acrescido de multa de 10% (dez por cento), prevista no art. 523, §1º, 

do CPC.

5. Não efetuado o pagamento, intime-se a parte exequente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, visando à satisfação 

do crédito.

6. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 305123 Nr: 770-53.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE VIEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4.729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Trata-se de ação de Cobrança proposta por BANCO ITAÚ UNIBANCO 

S.A, em desfavor de ALEXANDRE VIEIRA SILVA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

2. Em petição de fls.132/133, o autor veio em juízo informar que realizou 

um acordo extrajudicial com a parte requerida, pugnando pela sua 

homologação e consequente extinção do feito.

3. Denoto que a referida peça encontra-se devidamente assinada pelas 

partes.

4. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

5. Custas pagas na distribuição, honorários conforme pactuado.

6. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

7. P. I. C.

8. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 298854 Nr: 19416-48.2012.811.0002

 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: APARECIDO ALMEIDA PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO DAYCOVAL S.A, 

BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO CRUZEIRO 

DO SUL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:OBA/MG: 103082, FABIO ROBERTO DE ALMEIDA 

TAVARES - OAB:147386-SP, FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - 

OAB:109.730, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT 

19.081-A, LEONARDO COSTA FERREIRA DE MELO - OAB:103.997/MG, 

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128341-S, RAFAEL 

ANTONIO DA SILVA - OAB:SP/244223, RODRIGO VENEROSO DAUR - 

OAB:102.818/MG, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 Vistos.

1. Inicialmente, considerando a manifestação da parte autora às fls. 568, 

defiro o pedido de levantamento dos valores depositados, devendo ser 

verificado se os valores encontram-se vinculados a estes autos.

2. Em caso negativo, oficie-se à Conta Única solicitando a vinculação.

3. Em caso positivo, expeça-se o competente alvará, constando os dados 

bancários fornecidos às fls. 568.

4. Outrossim, tendo em vista o requerimento de cumprimento de sentença 

(fls. 566/567), intime-se a parte devedora, através de seus patronos (CPC, 

art. 513, § 2º, I), ou, se não for possível, na pessoa dos próprios 

devedores, para cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) 

e também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), previstas 

no art. 523 do CPC.

5. Advirta os devedores de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresentem, 
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querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).

 6. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, retifiquem-se os 

registros do feito para “cumprimento de sentença” alterando-se os polos 

da ação, se for o caso, intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, 

junte aos autos planilha atual e débito e requeira o que for necessário para 

o deslinde da ação.

7. Por derradeiro, oficie-se à SAD - Secretaria de Administração de Estado 

para que promova a readequação dos valores, tomando por base o art. 

10, do Decreto Estadual nº 1.306/2008, conforme determinado na 

sentença.

8. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 316554 Nr: 12929-28.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU - UNIBANCO S/A, ITAU S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAC L DE REZENDE CIA LTDA, MEIRE ELEN 

ESCOBAR REZENDE, Meire Elen Escobar Rezende, Isac L de Rezende Cia 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURYANNE CONCEIÇÃO DE 

ARRUDA - OAB:14.853/MT, VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO ARRUDA - 

OAB:MT 9430

 Vistos.

1. Tendo em vista que os executados até o presente momento não 

quitaram a dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os 

demais bens a ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do 

CPC, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros dos 

executados, até o limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos 

termos do art. 854, do mesmo códex, conforme extrato da operação que 

ora se junta.

2. Todavia, por serem ínfimos os valores bloqueados e, levando-se em 

consideração os gastos para a transferência de tal valor para conta de 

Depósitos Judiciais, procedo ao cancelamento da indisponibilidade.

3. Desta forma, indique o credor, no prazo de 05 (cinco) dias, bens dos 

devedores passíveis de penhora, e, em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente o exequente a manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 322050 Nr: 18471-27.2013.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMIR FERREIRA VICENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS CANDIDO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT16.552

 Vistos.

1. Intime-se a devedora (instituição financeira), através de seu patrono 

(CPC, art. 513, § 2º, I), ou, se não for possível, na pessoa do próprio 

devedor, para cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de quinze 

dias, sob pena de ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) e 

também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no 

art. 523 do CPC.

2. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).

 3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os 

registros do feito para “cumprimento de sentença” alterando-se os polos 

da ação, se for o caso, intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, 

junte aos autos planilha atual e débito e requeira o que for necessário para 

o deslinde da ação.

4. Por derradeiro, expeça-se o alvará dos valores depositados nos autos 

na conta informadapelo requerido em fl. 218.

5. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 337218 Nr: 5561-31.2014.811.0002

 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: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO CAMARGO PENTEADO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIETE SANTANA MATOS - 

OAB:10.423 OAB/CE, HIRAN LEAO DUARTE - OAB:10422

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14.284-OAB-MT

 Vistos.

1. Inicialmente, determino que sejam retificados os registros (capa dos 

autos e sistema apolo), considerando tratar-se de cumprimento de 

sentença.

2. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

3. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a existência de valores nos ativos financeiros do devedor, 

conforme extrato em anexo.

4. Assim, uma vez efetivada a indisponibilidade, intime-se o executado, por 

seu patrono, ou pessoalmente, caso não o tenha, mediante intimação 

postal, para que, querendo, manifeste-se no prazo de 15 (quinze) dias, a 

teor do que dispõe o art. 525, § 11º do CPC.

5. Se, contudo, rejeitada ou não apresentada manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, independentemente de 

lavratura de termo, com a imediata transferência do montante indisponível 

para a conta de depósitos judiciais (CPC, art. 854, §5º).

6. Caso se verifique o pagamento da dívida, por outro meio, façam-se os 

autos conclusos para o cancelamento da indisponibilidade (CPC, art. 854, 

§ 6º).

7. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 374746 Nr: 22851-59.2014.811.0002

 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: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLIMAR JOSÉ BONDAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:OAB/MT16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 7355-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9405

 Vistos.

..

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BV FINANCEIRA 

S/A CFI, em desfavor de SOLIMAR JOSÉ BONDAN, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do feito 

fls.145 e 145-v.

3. Pois bem, verifico que os Embargos Declaratórios de fls.132/133 e a 

manifestação do requerido de fls.141/142 perderam o objeto em virtude do 

acordo extrajudicial realizado pelas partes.

4. Dessa maneira, diante do informado na petição supracitada, 

HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, 
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JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil.

5. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via RENAJUD, caso existente.

6. Custas pagas na distribuição, honorários conforme pactuado.

7. Considerando que as partes desistem do prazo recursal, arquivem-se 

os autos com as baixas de estilo.

8. P. I. C.

9. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 318368 Nr: 14737-68.2013.811.0002

 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: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

IVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARILTON QUINTILHIANO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA MACEDO FOLES - 

OAB:23173/O, LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - OAB:7.174/MT

 Vistos.

..

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BV FINANCEIRA 

S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em desfavor de 

ARILTON QUINTILHIANO DE SOUZA, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do feito 

fls.107/109.

3. Pois bem, verifico que os Embargos Declaratórios de fls.97/99 perderam 

o objeto em virtude do acordo extrajudicial realizado pelas partes.

4. Dessa maneira, diante do informado na petição supracitada, 

HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil.

5. Defiro o levantamento de valores depositados nos autos, em favor do 

autor, mediante alvará.

6. Custas pagas na distribuição, honorários conforme pactuado.

7. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

8. P. I. C.

9. Às providências.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CUIABÁ 
 
PORTARIA Nº 364/2018-GRHFC 
(3ª Alteração) 
 
A JUÍZA DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE CUIABÁ, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento nos artigos 52, inciso XV, da Lei nº 4.964, de 26 de 
dezembro de 1985 (COJE), bem como nas orientações e determinações da Egrégia 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 
 
CONSIDERANDO a permuta entre os Magistrados Dr. Gilperes Fernandes da Silva, Juiz 
da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões e Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho, 
Juiz da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública, conforme consta no expediente CIA nº. 
0063738-52.2018.8.11.0000; 
 
RESOLVE: 
 
ART. 1.º Alterar a ESCALA de Plantão Judiciário dos finais de semana e feriados do Polo 
Cuiabá, bem como do plantão semanal da Comarca de Cuiabá, no mês de Julho de 2018, 
estabelecida pela Portaria nº. 315/2018-GRHFC de 15/06/2018, no período das 19:01h do 
dia 20/07/2018 até as 11:59h do dia 26/07/2018 da área cível da seguinte forma: 
 
ÁREA CÍVEL 
 
Das 19:01h do dia 20/07/2018 até as 11:59h do dia 26/07/2018 
Juiz(a):    Dr. PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO 
                                                 Juízo da 4ª Vara Esp. de Fazenda Pública 
Gestor:     IRIDÊ SIMONE MISAEL DA SILVA 

 Telefone(s): 3648-6515 / 99948-8823 
Oficiais de Justiça: NIVALDO FAGUNDES 

 Telefone(s): 99661-5015 
 EDER GOMES DE MOURA 
 Telefone(s): 99251-5661 

Cartório Distribuidor:              SILVANY CARDOSO DE ARAÚJO 
 Telefone(s): 99997-5916 
 
ART. 2º. O Serviço de Plantão Judiciário, na Primeira Instância, deverá obedecer às 
disposições pertinentes contidas na CNGC/MT e nos Provimentos nº. 10/2016-CM e 
01/2017-CM. 

 
ART. 3º. Os Juízes de Direito dos Juizados Especiais Cíveis, nos dias em que estiverem 
escalados para o plantão, ficarão nos respectivos Juizados, já o Juiz de Direito do Juizado 
Especial Criminal Unificado, irá cumprir o plantão presencial de final de semana e feriados 
na sala de Audiências de Custódia do Fórum de Cuiabá. 
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ART. 4º. A convocação dos escalados para o plantão se dará por meio de publicação da 
Portaria no Diário da Justiça Eletrônico. 

 
ART. 5º. A Gestora da Central de Mandados deste Fórum deverá afixar a Portaria em local 
visível para que os Oficiais de Justiça escalados tomem conhecimento da convocação, 
notificando-os pessoalmente. 

 
ART. 6º. Os Gestores Administrativos das Unidades Judiciárias localizadas fora do prédio 
do Fórum deverão afixar a Portaria em local visível para que os Oficiais de Justiça 
escalados tomem conhecimento da convocação, notificando-os pessoalmente. 

 
ART. 7º. Os Gestores Judiciários Plantonistas Criminais devem receber os flagrantes dos 
réus presos e que vão participar das audiências de custódia, fazendo o “cadastro 
rápido”, bem como expedir os documentos necessários ao cumprimento das determinações 
judiciais da audiência de custódia (Prov. 01/2017-CM) ficando autorizados a convocar 
todos os servidores da secretaria e obrigatoriamente até 2 (dois) servidores da própria 
secretaria plantonista para auxiliarem na realização dos trabalhos, por dia  de plantão,  em 
dia não  útil, sendo  um  deles  para o período matutino, das 8 às 13 horas, para 
recebimento, cadastro rápido e autuação dos flagrantes.  

 
ART. 8º. Os Gestores Judiciários Plantonistas Cíveis ficam autorizados a convocar até 1 
(um) servidor da própria secretaria plantonista para auxiliar na realização dos trabalhos, por 
dia de plantão, em dia não útil. 

 
ART. 9º. Os Juízes Plantonistas Cíveis e Criminais responderão pelas Comarcas de Cuiabá, 
Chapada dos Guimarães e Santo Antônio de Leverger, nos finais de semana e feriados, 
conforme artigo 11 do Provimento n. 10/2016-CM, sendo que cada Comarca contará com 
sua equipe de apoio (Gestor Judiciário e Oficial de Justiça).  

 
ART. 10º. A alteração da escala, inclusive por permuta, depende de solicitação justificada 
do magistrado, com antecedência máxima de 3 (três) dias do início do plantão, dirigida e 
devidamente autorizada pela Corregedoria-Geral da Justiça, excepcionadas as situações 
relacionadas nos parágrafos do artigo 21 do Provimento n. 10/2016-CM, devendo o 
magistrado encaminhar cópia da solicitação para a Diretoria do Fórum de Cuiabá. 

 
ART. 11. O Juiz que não comparecer ao plantão por motivo justo e excepcional, 
comunicará o fato ao seu respectivo substituto direto na escala e assim sucessivamente, 
cientificando à Corregedoria-Geral da Justiça e à Diretoria do Fórum de Cuiabá. 
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Parágrafo Único. Nessa hipótese haverá compensação por meio de assunção de plantão 
pelo substituído no lugar do substituto, na primeira oportunidade quando da vez deste, e na 
impossibilidade, pela unidade judiciária em que o substituído se encontrava afeto. 

 
ART. 12. A presente Portaria deverá ser lançada no Sistema de Plantão Judiciário 
Eletrônico, nos termos do supracitado Provimento n. 10/2016-CM, e, após a homologação, 
os dados nela constantes estarão disponíveis automaticamente no “site” do Tribunal de 
Justiça - “link” plantão de Comarcas, para acesso pelo cidadão. 

 
Publique-se, depois de homologada, remetendo-se cópia da escala ao Conselho da 
Magistratura, aos Juízes plantonistas, à Presidência da OAB/MT, à Procuradoria-Geral da 
Justiça, à Defensoria Pública Estadual e à Coordenadoria da Polícia Civil, dando-se ciência 
desta, ainda, aos serventuários da Justiça e ao Cartório Distribuidor. 

 
Registre-se e cumpra-se. 

 
Cuiabá, 17 de julho de 2018. 

 
(ASSINADO DIGITALMENTE) 
EDLEUZA ZORGETTI  MONTEIRO DA SILVA 
JUIZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE SINOP 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ENTIDADES Nº 01/2018 – DF 
 
A Excelentíssima Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Sinop – MT, 
Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, no uso de suas atribuições legais, 
consubstanciado na Resolução nº 154, de 13 de julho de 2012 do Conselho Nacional da 
Justiça e Provimento nº 05/2015, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 
Grosso; 
 
RESOLVE: 
 
CONVOCAR as instituições públicas e/ ou privadas com a finalidade social, sediadas 
nesta Comarca para participarem do cadastro e habilitação, com a finalidade de obter 
recursos financeiros oriundos das prestações pecuniárias, das composições civis, das 
transações penais e suspensão condicional dos processos realizados nesta Comarca de 
Sinop – MT. 
 
I. Dos objetivos: 
 
a) Cumprir com a finalidade pública das Varas da Infância e Juventude, Criminais e do 
Juizado Especial Criminal, enquanto instancias do Poder Judiciário, relativamente à 
destinação dos recursos oriundos das prestações pecuniárias das penas e das medidas 
alternativas; 
 b) Selecionar as entidades candidatadas com objetivo de prestar apoio financeiro a elas 
para realizarem ações e serviços sociais de interesse público e que adequem as 
exigências da Resolução nº. 154 do CNJ. 
 c) Contribuir para fortalecimento das entidades selecionadas enquanto espaço de 
promoção do desenvolvimento humano e comunitário. 
 
II. Quem pode participar: 
 
Podem concorrer entidades jurídicas públicas ou privadas, sem fins lucrativos e 
regularmente constituídas, desde que: 
 
a) Possuam pelo menos 01(um) ano de funcionamento; 
b) Possuam sede própria na Comarca; 
c) Desenvolvam ações continuadas de caráter social nas áreas da assistência social 
voltado a criança e adolescente; 
d) Sejam entidades parceiras no recebimento/acolhimento e cumpridores de prestação 
de serviços à comunidade; 
e) Atuem diretamente no trabalho de ressocialização de crianças e adolescentes em 
conflito com a lei; 
f) Atuem diretamente no atendimento e/ou tratamento aos usuários de substâncias 
psicoativas; 
g) Apresentem Projetos compatíveis com os requisitos deste Edital. 
 
II. a) Quem NÃO pode participar: 
a) Empresas privadas com fins lucrativos;b)  
Entidades conveniadas com outras instâncias do Poder Judiciário; 
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c) Instituições de Ensino da rede Pública ou Privada que promovam ensino superior, 
médio, fundamental e técnico, exceto as escolas de organizações filantrópicas; 
d) Fundações e Instituições empresariais; 
e) Organizações internacionais; 
f) Entidades que não possuem 01 ano de funcionamento; 
g) Entidades que não possuem sede própria na Comarca; 
h) Órgãos ou Fundações de administração direta do Governo Federal, Estadual, 
Municipal e do Poder Judiciário. 
 
II. b) Prazo e local da inscrição: 
 
O Prazo para as instituições públicas e/ou privadas com finalidade social para cadastrar 
será de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste Edital no DJe, sendo que o 
cadastro deverá ser protocolado na Central de Distribuição do Fórum da Comarca de 
Sinop, sito à Praça Três Poderes, n°175, Setor Comercial. 
 
III. Da documentação: 
 
As entidades deverão preencher o formulário Anexo I, com os documentos descritos no 
artigo 1.625 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - 
Foro Judicial, quais sejam:  
 
a) cópia legível do estatuto social ou contrato social atualizado e registrado em cartório; 
b) cópia do RG e do CPF dos integrantes do quadro de diretores, sócios ou 
administradores, ou cópia do ato que designou a autoridade pública solicitante; 
c) número do CNPJ da entidade; 
d) os comprovantes de regularidade fiscal das Fazendas Públicas nas esferas federal, 
estadual e municipal.  
 
III. a) Da Seleção e divulgação do resultado: 
 
a) Todos os cadastros serão analisados por este Juízo, conjuntamente com a equipe da 
Diretoria; 
b) Após todo o procedimento, será publicado a relação das entidades que tiverem os 
cadastros aprovados. 
 
III. b) Apresentação do Projeto: 
  
 a) O Projeto deverá ser apresentado, em (2) duas vias, no prazo de 10 (dez) dias, no 
modelo previsto no anexo IV do provimento, contado do prazo da publicação das listas 
das entidades que estão com os cadastros regulares; 
 b) Após a análise, será publicada a lista das instituições habilitadas. 
  
Ficará disponível para quaisquer esclarecimentos de duvidas e questões referentes a este 
Edital, a Diretoria do Foro desta Comarca. Os casos omissos serão decididos por este 
Juízo. 
Dado e Passado nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, Estado de Mato Grosso, aos 
quinze (13) dias do mês de julho (07) de dois mil e dezoito (2018).           
 
 
Rosângela Zacarkim dos Santos 
Juíza de Direito e Diretora do Foro  
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ANEXO I 
 

DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
Entidade  
CNPJ  
Responsável  
CPF  
Competência Mês:                          Ano: 
 

SALDO INICIAL DISCRIMINADO 
Descrição Saldo R$ 

  
  
  
  
Saldo inicial total (A)  
 

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTOS 
Nº de 
ordem 

Data Descrição R$ 

    
    
    
Total dos recebimentos do mês(B)  
 

DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS 
Nº de 
ordem 

Data Descrição R$ 

    
    
    
Total dos recebimentos do mês(C)  
 

APURAÇÃO DO SALDO FINAL MENSAL 
Saldo inicial total (A)  
(+) Total dos recebimentos do mês (B)  
(-) Total dos pagamentos do mês (C)  
(=) SALDO FINAL TOTAL (D)  
 

SALDO FINAL DISCRIMINADO 
Descrição Saldo R$ 

  
  
  
  
Saldo inicial total (E)  
 
 
Local, data                                                               
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Responsável, assinatura. 
 
Observações: 
 
 1 – Saldo inicial discriminado   – saldo existente no inicio do período em 
Caixa e/ou Banco informando nome do Banco, agencia, tipo e número de conta. 
 
2 – Demonstrativo dos recebimentos – utilizar uma linha para cada recebimento, 
em ordem cronologia da data do efetivo recebimento (regime de caixa). Acrescentar 
linhas que se fizerem necessárias. 
 
3 – Demonstrativo de pagamentos – utilizar uma linha para cada pagamento, em 
ordem cronológica da data do efetivo pagamento (regime de caixa). No caso dos 
pagamentos, cheques não compensados no mesmo mês devem ser considerados na 
planilha do mês de compensação do cheque. Acrescentar linhas que fizerem necessárias. 
 
4 – Dos documentos    – todos os documentos informados serão baseados 
em documentos aceitos pela legislação fiscal (ex.: notas ficais, cupons fiscais, recibos 
de pagamentos e autônomos, recibos de salários, etc.), devidamente preenchidos, 
conforme item 7.32.48, II – c, do Provimento. Anexar extrato bancário do período. 
 
5 – Da prestação de contas final   – deverá ser acompanhada de Relatório 
detalhado, assinado pelo responsável da entidade beneficiada, contendo informações 
tais como: execução do objeto e atingimento dos objetivos; meta alcançada, população 
beneficiada, avaliação de qualidade dos serviços prestados, montante de recursos 
aplicados; descrição do alcance social; localidade e/ou endereço da execução do 
objeto/objetivo; demais informações ou registros e, especialmente, detalhar as 
atividades realizadas no atendimento ao público alvo, inclusive com registro 
fotográfico(item 7.32.48, II – a). 
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ANEXO II 
 
 

 
FORMULÁRIO DE CADASTRAMENTO 

Dados de identificação da Entidade interessada 
Nome Completo da Instituição: 
 
CNPJ: 
Natureza Jurídica: 
Endereço: 
Município: 
Atividade principal da instituição: 
Nome completo do diretor da instituição: 
 
CPF: 
Telefone residencial: 
Telefone funcional: 
Telefone celular: 
E-mail: 
Responsável pelo benefício: 
Assinatura do diretor da instituição: 
 

Acompanha o cadastro cópia dos seguintes documentos, conforme item 7.32.28: 
 
a) Cópia legível do estatuto social ou contrato social atualizado e registrado em 
cartório; 

 
b) Cópia do RG e do CPF dos integrantes do quadro de diretores, sócios ou 
administradores, ou cópia do ato que designou a autoridade pública solicitante; 

 
 

c) Os comprovantes de regularidade fiscal junto às Fazendas Públicas nas esferas 
Federal, Estadual e Municipal. 
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ANEXO III 
 

MODELO DE RELATÓRIO DE VISITA 
 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL 
ENTREVISTADOR: 
 
INSTITUIÇÃO: 
 
RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO: 
 
DATA: 
HORÁRIO: 
1 – DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE 
1.1 NOME: 
1.2 FUNÇÃO: 
1.3 TELEFONE: 
 
 
2- DADOS DO RESPONSÁVEL PELOS PRESTADORES DE SERVIÇOS À 
COMUNIDADE 
 
2.1 NOME: 
2.2 FUNÇÃO: 
2.3 TELEFONE:  
2.4 OBSERVAÇÕES: 
 
 
3 – CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
 
 
3.1 – Períodos e Turnos 
 
 
 

(   ) Dias úteis 
[Manhã (    )/ Tarde (    )/ Noite (   )] 
(   ) Sábados 
[Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (   )] 
Domingos 
[Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (   )] 
Feriados 
[Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (   )] 

3.2 – Número limite de vagas: 
Manhã: 
Tarde: 
Noite: 

Obs.: 

3.3 – Restrição quanto ao tipo de 
delito: 
 

Obs.: 

3.4 – Há período(s) de férias durante 
ao ano?(Interrupção dos serviços 
prestados) 
 

Obs.: 

3.5 – Existe algum benefício que pode 
ser oferecido ao prestador de serviços 
(vale transporte, alimentação etc.)? 

(    ) Não 
 
(    ) Sim 
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*Se a resposta for SIM especifique. 
 
4 – INSTALAÇÕES  
4.1 – Como é o acesso à instituição? 
 
 
 
 

(   ) Fácil 
(   ) Difícil 
 
Obs.: 
 

4.2 – O espaço físico, em termos de 
estrutura, organização, segurança, 
mobiliário e manutenção são: 
 

(    ) Adequado 
(    ) Razoável adequado 
(    ) Precisa de melhorias 
 
Obs.: 
 

4.3 – Caso de necessidade, é 
oferecido ao prestador de serviços 
Equipamento de Proteção Individual 
(EPI)? 

(    ) Sim 
(    ) Não 
 
Obs.: 
 

4.4 – Em caso de emergência, há 
equipamentos de combate à incêndio 
disponíveis? 

(    ) Sim – Quais ? 
 
 
(     ) Não 
 
Obs.: 
 

4.5 – Em caso de acidente com o 
prestador de serviços, qual o 
procedimento a ser adotado pela 
instituição? 

Obs.: 
 
 
 
 

5- ATIVIDADES QUE PODEM SER EXECUTADAS 
APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇO DE ESCRITORIO 

ATIVIDADE TURNO Nº. DE VAGAS 
1. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 

Noite (    ) 
 

2. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 
Noite (    ) 

 

3. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 
Noite (    ) 

 

4. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 
Noite (    ) 

 

5. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 
Noite (    ) 

 

ENSINO/CRECHE 
ATIVIDADE TURNO Nº. DE VAGAS 

1. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 
Noite (    ) 

 

2. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 
Noite (    ) 
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3. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 
Noite (    ) 

 

4. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 
Noite (    ) 

 

5. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 
Noite (    ) 

 

LIMPEZA/COZINHA 
ATIVIDADE TURNO Nº. DE VAGAS 

1. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 
Noite (    ) 

 

2. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 
Noite (    ) 

 

3. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 
Noite (    ) 

 

4. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 
Noite (    ) 

 

5. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 
Noite (    ) 

 

PROFISSIONAIS LIBERAIS 
ATIVIDADE TURNO Nº. DE VAGAS 

1. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 
Noite (    ) 

 

2. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 
Noite (    ) 

 

3. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 
Noite (    ) 

 

4. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 
Noite (    ) 

 

5. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 
Noite (    ) 

 

MANUTENÇÃO 
ATIVIDADE TURNO Nº. DE VAGAS 

1. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 
Noite (    ) 

 

2. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 
Noite (    ) 

 

3. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 
Noite (    ) 

 

4. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 
Noite (    ) 

 

5. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 
Noite (    ) 

 

OUTROS 
ATIVIDADE TURNO Nº. DE VAGAS 

1. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 
Noite (    ) 

 

2. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 
Noite (    ) 

 

3. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 
Noite (    ) 

 

4. Manhã (   )/ Tarde (   )/  
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Noite (    ) 
5. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 

Noite (    ) 
 

 
Observações gerais: 
 
 
 
 
 
Assinaturas: 
 
 
Técnico responsável pelo relatório 
 
 
Presidente/Diretor da Instituição 
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ANEXO IV 
 
1. Dados de Identificação de Projeto e da Instituição: 
 
1.1 Título do Projeto; 
1.2 Nome da Entidade; 
1.3 Endereço da Entidade; 
1.4 Presidente e/ou diretor da instituição; 
1.5 Telefones da Instituição e do Presidente da Instituição; 
1.6 Conta Bancária. 
 
2. Justificativa: 
 
Deverá apresentar o que será desenvolvido e o porquê de existir a necessidade do projeto 
na instituição e na comunidade. Explicar a relevância do projeto, para as pessoas 
envolvidas na instituição e quais áreas o projeto se voltará. 
 
3. Objetos do Projeto: 
 
Apresentar o objetivo geral do projeto e os objetivos específicos. Sempre relacioná-los 
com os resultados pretendidos, descrevê-los com clareza e concisão. 
 
4. Público alvo: 
 
Refere-se a quantas pessoas, para quem e quais as características do público alvo a ser 
beneficiado com o projeto. 
 
5. Impacto: 
 
Refere-se a quais os resultados esperados e a repercussão do projeto para o público que se 
destina, mantendo coerência com os objetivos e a justificativa. 
 
6. Recursos materiais: 
 
Recursos materiais, acompanhado de 03(três) orçamentos referentes ao objeto da 
aquisição, na existência de estabelecimentos comerciais na unidade judiciária respectiva, se 
houver, e sendo estes legíveis, contendo nome de um responsável devidamente identificado 
e com validade no momento do pagamento, admitindo-se orçamento via e-mail. 

 
6 - ORÇAMENTO FÍSICO FINANCEIRO DO PROJETO 

UNIDADE DESCRIÇÃO VALOR 
UNIDADE 

TOTAL 1 

    
    
    
    
    
    
    

TOTAL 2  
Unidade  = quantidade necessária do material; Descrição = descrição do material; 
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Valor da Unidade = preço da cada unidade do material; Total 1 = unidade x valor da 
unidade; Total 2 =  soma da coluna Total 1. 
 

7 – CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO DO PROJETO 
Atividade          Jan 

2015 
Fev 
2015 

Mar 
2015 

Abr 
2015 

Mai 
2015 

Jun 
2015 

Jul 
2015 

Ago 
2015 

Set 
2015 

Out 
2015 

Nov 
2015 

Dez 
2015 

 
 
 

            

 
8 – Recursos Humanos 
 
Descrição dos recursos humanos necessários à execução do projeto, com a identificação 
(RG, CPF e comprovante de residência) das pessoas que irão participar da respectiva 
execução; 
 
9 – Proficiência 
Resumo dos projetos já desenvolvidos na área de atuação, para avaliação de sua 
proficiência. 
 
10 – Conclusão 
 
 
APÊNDICES 
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